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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  جاودزا  159زورلاس 

159هراشا
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يدابآ دوواد  هموصعم  / ندمآ 184هرجنپ 

هتسیاش تداعس  یلع  / زیربل وت  زا  یقایتشا  185اب 

یناما مثیم  / دیما حبص  185باتفآ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / راهب نیتسار  186قنور 

يرهاط دومحم  دیس  / ناینرپ تفاطل  188هب 

يدیما نینبلا  ما  / تلادع 192دنزرف 

دنمتداعس مظعا  / نامسآ مشچ  رد  193مشچ 
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یتنج ناویک  / 205راظتنا

زکرم 207هرابرد 
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هرامش 83 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 83

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

يرهاط دومحم  دیس  / قازر ای 

.تسا هدوبن  وا  زا  شیپ  يدوجوم  چیه  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتس 

ار ناگدیرفآ  هاگ ، نآ  دیرفآ ؛ ار  یتسه  هک  ییادخ  دنیوا ؛ فیـصوت  زا  ناوتان  اه ، ناسنا  همه  هک  تسار  يدنوادخ  ساپـس ، دمح و 
.داد رارق  شیوخ  تبحم  ریسم  رد  ار  اهنآ  تخاس و  نومنهر  تسار  هار  هب 

ناوت هن  دزادنا و  ریخأت  هب  هک  تسا  نآ  يارای  هن  ار  یـسک  تفرگ ، قلعت  يرما  هب  هاگ  ره  تسا ؛ ذفان  شا  هدارا  هک  ار  ییادخ  ساپس 
.دزادنایب ولج  هب  ار  نآ  هکنآ 

دوشن نکمم  یعس  هب  اضق  رییغت  »

« شابم هدوهیب  هجنر  دش  دمآ و  زا 

زا دـناوت  یم  دـش ، ردـقم  ناوارف  يزور  شیارب  هکنآ  هن  داتـسرف ؛ ورف  شیارب  ار  يراد  ناج  ره  قزر  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  ساپس 
.دیازفیب نآ  رب  هک  دراد  نآ  ناوت  دش ، ردقم  شیارب  كدنا  قزر  هک  یسک  هن  دهاکب و  نآ 

ساپس يازس  دوب  وک  یقزار ، »

سانشم نیتملا » هوقلا  وذ   » هک زج 

میلع قلخ ، قزر  هب  میاد  تسه 

میدق تاذ ، وچ  وا  ملع  یهگناو 
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شیورد رگو  يُوب  رگناوت  رگ 

« شیوخ يزور  ردق  هک  زج  يروخن 

هب مایا ، رذـگ  اب  هک  تشاد  روظنم  ینایاپ  ناشیدام  تایح  يارب  درک و  نیعم  صاخ  یلجا  نایمدآ ، يارب  هک  ار  يراگدرورپ  شیاـتس 
باوث يوس  هب  هاگنآ  دناتـس و  یم  ار  ناشحور  دـنوادخ ، دنتـشادرب ، ار  ماـگ  نیرخآ  هک  هاـگنآ  دـنراد و  یمرب  ماـگ  ناـشلجا  يوس 

.دزاس یم  راپسهر  خزود  تواقش و  ای  تشهب  ناوارف و 

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شتیبوبر  هب  ملع  ياهرد  درک و  ماهلا  ام  هب  ار  رکـش  تمعن  نامبیـصن و  شیوخ ، تفرعم  زا  يا  هرهب  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادخ 
! درک رود  ام  زا  ار  دیدرت  داحلا و  دناوخارف و  دیحوت  رد  صالخا  هب  ار  ام  دوشگ و  نامیور  هب 

يداب تهزن  / ما هدمآ  تیوس  هب  نامیشپ 

رت مکحم  هانگ ، میقع  کشخ و  نیمز  رد  ار  مدوجو  تخرد  هشیر  هکنآ  زج  تشادن  یلصاح  دمآ و  رـس  هک  یلاس  زا  درک  هبوت  دیاب 
گرب خاـش و  تـالامک  ياوـه  رد  دنیـشن و  رمث  هب  تفرعم  راـهب  رد  تـشاد  راـظتنا  ناوـت  یم  هنوـگچ  یتـخرد  نـینچ  زا  تخاـس و 

زاربا رافغتـسا و  زا  رتهب  يا  هشیت  هچ  منکرب و  ار  هاـنگ  هب  متاـقلعت  هشیر  يا ، هشیت  اـب  هکنیا  رگم  دـنام ، یمن  یهار  سپ  دـنارتسگب !؟
!؟ وت مرک  دوج و  هاگرد  هب  تمادن 

.دش رت  غورف  مک  تفر و  لاله  هب  ور  منامیا ، هام  صرق  نآ ، رد  تشذگ و  هک  یهام  زا  درک  ینامیشپ  راهظا  دیاب 

! تدای باتهم  یب  ياه  بش  تسا  كانساره  کیرات و  ردقچ 

مدـق دـیدرت  لـهج و  یکیراـت  رد  دزغل ، یم  یهاـنگ  گنـس  ره  هب  شیاـپ  تروضح ، كاـنبات  رون  ریز  رد  هک  نم  لـثم  یـسک  يارب 
.تسا یگتسکشرس  نتشاذگ ،

همتاخ ییافو  یب  هب  میاهرارق  لوق و  دـنام و  مامتان  وت  اب  نم  ياه  ناـمیپ  دـهع و  همه  دـش و  ماـمت  هک  يا  هتفه  زا  درک  يرود  دـیاب 
يراوگرزب رد  مزاس ؟ شوخ  لد  يا  هزات  دهع  هب  رگید ، هتفه  کی  زاغآ  يارب  تا ، هنامیرک  يرابدرب  هب  مناوت  یم  هرابود  ایآ  .تفای 

؛ شخبب ار  ود  ره  نم  هب  وت  .مرادن  ینادنچ  دـیما  وت ، شیاشخب  يارب  شیوخ  يراوازـس  هب  نم  یلو  تسین ؛ يدـیدرت  وت  ییابیکـش  و 
مه تشزرمآ و  هب  دیما  مه 

.ار ما  يراوازس 

متخوماین یتفرعم  هتکن  چیه  زور ، هنابش  شدرگ  نیا  رد  دنتفر و  دندمآ و  هک  ییاهزور  زا  نامیشپ  مدرگ ؛ یمزاب  تیوس  هب  نامیـشپ 
.متخودنین يدهز  هشوت  چیه  و 

! دیماجنا دهاوخن  يرادیب  هب  یتعاس  گنز  چیه  یب  هتشگ ، هریچ  نم  رب  هک  یناتسمز  باوخ  نیا  ییوگ 

ص:2

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هنایزات اب  ارم  دورب ، تسد  زا  تقو  هکنآ  زا  شیپ  سپ  تساخ ؛ دهاوخن  رب  مدوجو  زا  هنایزات  برض  اب  زج  يرورپ ، نت  توخر و  نیا 
.روایب نوریب  یناسفن  ياه  شهاوخ  دولآ  گنن  رتسب  زا  تتیرابج ،

هبرقع شخرچ  ره  اب  هکنآ  زج  دماین ، تسد  هب  چیه  نآ ، ياج  هب  دنتفر و  تسد  زا  هک  یتاعاس  زا  تخیر  رـس  رب  فسأت  كاخ  دیاب 
.دش رت  کیدزن  شیوخ  نشور  تیعقاو  هب  گرم ، موهوم  لایخ  يا ،

يادـخ اب  رادـید  يایهم  ار  دوخ  زونه  یلو  تسا ؛ نتـسیز  یتعاس  زا  رتمک  گرم ، اـب  شا  هلـصاف  هک  یـسک  دـشاب  نارگن  دـیابن  اـیآ 
!؟ تسا هدرکن  شیوخ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / گرزب دای 

هیناث رـس  رب  ار  اـه  كاـخ  نیرت  يرتسکاـخ  میاـهزور  يدـیماان و  يادـنلب  هب  تسا  يراوید  میور  هبور  میاـشگ ، یم  هک  ار  منامـشچ 
.دنک یم  راوآ  شیاه 

هـشیر يولگ  رد  سفن  دروآ و  یم  دورف  شیوخ  راـسخاش  رب  ربـت  هک  ما  هدـش  یتـخرد  نوـچ  .منک  یم  ضغب  مچیپ و  یم  دوـخ  رد 
.تسا هدمآ  گنت  هب  شیاه 

.مشکب نوریب  یهایس  همه  نیا  بالجنم  زا  ار  شیوخ  ات  اشگب  يا  هرجنپ  نزور ، یب  راوید  نیا  رب  ایادخ !

.دنا هدوب  ناشندید  عنام  سأی ، ياهراوید  هک  ار  هچنآ  مبایرد  ات  نک  هناور  يرون  یکیرات  میاه  مشچ  رب 

.ما هدش  هدنامرد  نتسکش ، همه  نیا  زا  هک  هد  رارق  مهانپ  یب  ياه  هناش  هاگ  هیکت  ار  تفطل 

نم هب  .ندیـشخرد  اه  هراتـس  هب  يا و  هتخومآ  زاورپ  ناگدـنرپ  هب  .نتفر  نامرف  دور ، هب  يا و  هداد  نداتـسیا  نامرف  هوک ، هب  هک  ییوت 
.دننک میمرت  يراودیما ، ياه  هناوج  ار  ما  هتسکش  راسخاش  ات  ار ، ییانشور  زاورپ و  ار ؛ ییاهر  نداتسیا و  زومایب  زین 

یم رپ  شا  ینامـسآ  ياه  سفن  زا  ار  ناتخرد  ناج  ناراب ، هک  نانچ  نآ  دـنک ؛ خوسر  مناـج  دوپ  راـت و  رد  تگرزب  داـی  مهاوخ  یم 
.دنور الاب  ار  رون  تمس  دنلب ، ياه  هخاش  رس  ات  دنک 

وت یسدق  يادص  زج  ات  دوش  كاپ  مرطاخ  زا  دایرف  همه  نیا  مجح  ات  نک  میادص  .ماوت  تبحم  هنشت  نم 

.مونشن يزیچ 
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.مرگنن ار  یتمس  چیه  وت ، نابرهم  ياه  مشچ  زج  ار و  هتفشآ  دیشروخ و  یب  ياه  هاگن  نیا  منک  شومارف  ات  نک  مهاگن 

حور و شیوج  تسج و  رد  بش  زور و  هک  مراذـگاو  نانآ  هب  ار  وهایهرپ  نیمز  نیا  تسوت و  ریغ  هچ  ره  زا  موش  یلاـخ  مهاوخ  یم 
.دنیاسرف یم  نت 

نیا يا  هظحل  راپـسب و  دیـشروخ  ناراب و  هب  ار  ما  يربا  رطاخ  ریگب و  ار  متـسد  .دناوخ  یم  ار  وت  فرژ ، یـشمارآ  گنت  ملد  ایادـخ !
.راذگناو شیوخ  هب  ار  رارق  یب  ناج 

«! نیمحارلا محرأ  ای  »

يداب تهزن  / مناوخ یم  ناراودیما  همه  دیما  اب  ار  وت 

! تسا هتشگرس  تدیما  میسن  تسد  رد  هنوگچ  هک  نک  هاگن  ملد  رپرپ  ياه  گربلگ  هب 

!؟ تسا دلب  ار  يرادلد  مسر  هار و  دناد و  یم  ینابغاب  بادآ  دسانش و  یم  ینابرهم  طرش  وت ، یبوخ  هب  یسک  هچ 

!؟ تسا یقاب  ملد  رتوبک  هتسکش  ياه  لاب  رب  تا  یمیدق  ياه  شزاون  ياج  زونه  هکنآ  لاح  مریگرب ، وت  زا  دیما  مشچ  هنوگچ 

ارم تتیاده  اب  يدینارتسگ و  هیاس  مرس  رب  تتمحر  اب  وت  مداتفا ، ياپ  زا  یهارمگ  ماجنارس  یب  ياه  ههاریب  رد  تقو  ره  هکنآ  هن  رگم 
!؟ يدیناشک نمیا  يداو  يوس  هب 

؟ دسانش یمن  ییاج  وت ، رهم  هناخ  رد  زج  هک  يا  هتسکش  لد  دنک  هچ  دراد و  دیما  وت  يریگتسد  هب  هک  يا  هدنام  هار  رد  دورب  اجک 

؟ يراد یم  غیرد  هدنارورپ ، لد  هدیکشخ  ریوک  رد  ار  تشزرمآ  هب  دیما  لاهن  هک  یسک  زا  ار  تدوج  همشچ  وت  ایآ 

تـسد لوات  رگنب و  میاهاپ  هلبآ  هب  منز ! دـنب  وت  ریغ  دای  هب  ار  ما  یگتـسکش  مه  رد  مریگرب و  وت  رهم  يادوس  زا  لد  هک  هاوخن  نم  زا 
! نیبب ار  میاه 

!؟ دشخب مایتلا  ار  ناج  تحارج  دراذگ و  مهرم  لد  مخز  رب  دناوت  یم  یسک  هچ  وت  زج 
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! ینک یم  كاپ  تفوطع  تسد  هب  دزیرب ، نیمز  رب  هکنیا  زا  شیپ  ار  کشا  هکنآ  يا 

! یناسر یم  تباجا  نایشآ  هب  دریگب ، رپ  تدیما  ناتسآ  رد  هکنیا  زا  شیپ  ار  اعد  هدنرپ  هکنآ  يا 

! ینز یم  دنویپ  لصو  ندیسر و  ِسمش  هب  دوش ، شوماخ  یسک  لد  هناخ  رد  هکنیا  زا  شیپ  ار  وزرآ  عمش  هکنآ  يا 

.منز یم  ادص  نادنموزرآ  همه  ياجر  هب  مناوخ و  یم  ناراودیما  همه  دیما  اب  ار  وت 

رد ارم  شارخم و  ییاهراخ  نینچ  هب  ار  ملد  دنیور ؛ یمن  وت  دای  ناتسوب  رد  زگره  هک  دنتسه  ییاهراخ  ترسح ، نامرح و  يدیماان و 
! ریذپب تا ، هداشگ  هشیمه  شوغآ 

يراظن هموصعم  / قشع هداجس  رس  رب 

يوگ حیبست  مروآ و  یم  دورف  هدجس  هب  رس  عوضخ ، زا  يا  هداجس  رس  رب  منک و  یم  حیبست  ار  مکـشا  ساملا  ياه  هناد  اراگدرورپ !
رب تتمحرم  ناراب  زا  ینکفا و  يرظن  مکـشا  ناراب  هراتـس  هب  تفطل  ناـشکهک  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  موش و  یم  تلازیـال  تردـق 

.ینیمحارلا محرا  وت  ینک ؛ ما  هتخوس  لد  رب  یمهرم  ار  تناراب  ياکنخ  ات  يرابب ؛ منورد  شتآ 

هک مونـش  یم  مراپـس و  یم  شجاوما  يادـص  هب  ار  میاـه  شوگ  منز و  یم  هرگ  تتمارک  یهاـنتیال  ياـیرد  جاوما  هب  ار  ملد  اـمیرک !
.دننک یم  تشیاتس  هنوگچ  جاوما ،

ار میاه  شیاین  اهرافغتـسا و  ار ، میاهاعد  اما  مرادـن ؛ مه  ندز  اـپ  تسد و  ناوت  رگید  مقرغ ، شیوخ  ناـهانگ  قـالتاب  رد  نم ! دوبعم 
نامرامش یب  ياه  تلفغ  هدنیاشخب  وت  هک  مناد  یم  موش و  یم  کیدزن  وت  هب  هلپ  هلپ  منک و  یم  قالتاب  نیا  زا  تاجن  يارب  يا  هلیسو 

.یتسه

نآ رد  وت  رون  زا  يوـترپ  اـت  مهد  یم  ـالج  تناذا  اـب  ار  ملد  هنییآ  راـگنز  مراپـس و  یم  داـب  ناذا  یتوـکلم  ياوآ  هب  ار  میاـه  شوـگ 
.دنک ینارون  ار  مدوجو  مامت  دبای و  ساکعنا 

یم تشیاتس  دوجو ، مامت  اب  منک و  یم  رپ  کشا  هفوکش  زا  ار  مناماد  ترهم و  هب  مهن  یم  كاخ  رهُم  رب  رس  مریگ و  یم  رون  يوضو 
.شیاتس يارب  ینیرتراوازس  وت  هک  منک 

! وفعلا ...وفعلا...وفعلا  مراسمرش ! نم ! يادخ 
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ولناخراس یتمعن  همطاف  / هرابود يدلوت 

اب منورد  شمارآ  دوش و  رود  منامـشچ  زا  تحار  باوخ  ردـقچ  مشاـب ؟ ناـیرع  زاـب  ار و  منت  منهذ و  ملد ، مناـشوپب  ردـقچ  ایادـخ !
؟ مشاب كانمیب  تسا ، منورد  رد  هچنآ  رش  زا  بش  زور و  ردقچ  دوش ؟ هدوبر  نانآ  ِتردق  زا  سرت  وت و  ناگدنب  ربارب  رد  توکس 

هدینـشن يادص  منورد و  رد  یپ  رد  یپ  یناهانگ  هیاس  تسا ؛ يا  هیاس  نم  رد  .مفارطا  رد  ییادص  هن  یگرب ، هن  ملابند ، هب  يا  هیاس  هن 
.مشوگ رد  مارح  ياه  هدینش  اه و 

.يدناتسزاب ام  زا  دوب و  وت  تناما  هچنآ  رب  میدش  نایرگ  یتفرگ  ام  زا  نوچ  يداد و  ام  هب  وت  ار  تمعن  ! یهلا

.دوش زیربل  وت  دوجو  زا  طقف  میاه  هتشادن  فرظ  هک  نادرگب  تیاه  نتشاد  زیربل  نانچ  ار  یگدنز  یهلا !

.ما هتفرگ  رارق  تفآ  الب و  ياهریت  جامآ  هک  يدیلپ  هانگ و  ياه  بادرم  رد  دندیزرل  میاهاپ  ردق  نآ  یهلا !

.دشاب مراد  هگن  تا  هتشرف  ياپ ، دزغلب  رگا  هک  يارایب  نانچ  ار  ملد  یهلا !
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

یقلاخ یلع  / رکذ میسن 

.دننز یم  دایرف  ار  وت  مان  هک  ییاه  هتسدلگ  يادنلب  هب  مزیخ ؛ یمرب 

.درادرب مکشخ  موقلح  زا  لاگنچ  تلفغ ، ياهرات  نیا  ات  مهد  یم  یناکت  ار  دوخ  .ما  یگّرمزور  یگرم و  زور  هدولآ  كاخ 

.مزاس رود  شیوخ  زا  ار  اه  ندوبن  وت  اب  یهایس  دیاش  ات  مهد  یم  یناکت  ار  دوخ 

؟ میاشگب لاب  هنوگچ  تسا ، تلفغ  ياه  سفق  ریسا  میاه  لاب  هک  نم  تسا و  زاورپ  ياوه  اوه ،

میادص ندوشگ ، بل  ِساره  اما  نامز ؛ لالز  ياه  هنیآ  مامت  رب  ار  تمان  یگرزب  مروآرب  دایرف  مهاوخ  یم 

.دشک یم  ریجنز  هب  مزاب  همین  ناهد  رد  ار 

.تسوت رکذ  میسن  زا  رطعم  اوه  زونه 

.دنک یم  هاگن  هریخ  نامسآ ، دپت و  یم  میاپ  ریز  نیمز ،

«. هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال   » منز یم  دایرف  .مزاس  یم  رود  شیوخ  زا  ار  تاقلعت  مامت  مزیخ و  یمرب 

.مشک یم  وت  رکذ  اب  مه  سفن  رگید 

زا دـنیادزب و  شیوخ  زا  ار  هانگ  درگ  راچد ، تلفغ  هب  نامرجم  نیا  رگم  ات  منک ؛ یم  انـشآ  اه  بآ  لالز  اـب  ار  شیوخ  يور  تسد و 
.دنریگ سپ  شلها  ایند و  مامت 

، تسوت ریغ  هچ  ره  زا  ار  لد  ما و  هداهن  شیوخ  هلبق  يوس  هب  ور  ما ؛ هدـمآ  تیوس  هب  نم ! هاگ  هیکت  نیرت  گرزب  يا  وت  مان  داب  دـنلب 
.دوش یم  يراج  ممشچ  ناغارچ  همشچ  زا  دور  دور  مقایتشا ، .منک  یم  اهر 
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« ربکا هللا  »

شومارف ارم  هاـگ  چـیه  هک  ار  وت  مناوخ ؛ یم  ار  وت  نم  یگرزب و  وت  .یگرزب  وـت  هک  مراد  نیقی  متلفغ ، رد  هک  ناـمز  نآ  مه  ایادـخ ،
هک ار  وت  يدرکن ، غیرد  ار  تا  يزور  نم ، تلفغ  رد  یتـح  هک  ار  وت  مناوخ ؛ یم  ار  وت  .مدـش  لـفاغ  وـت  زا  هک  یتـقو  یتـح  يدرکن ؛

هداوناـخ و مشیاـسآ و  ما ، یتـحار  ما ، یتمالــس  متردـق ، مـیوربآ ، .یتـفرگن  سپ  ار  تباـسح  یب  ياـه  تـمعن  منایــصع ، رد  یتـح 
.مناوخ یم  ار  وت  یهلا  کی ! چیه  یتفرگ ؟ میاه  ینامرفان  يازا  رد  ار  کی  مادک  ...مناتسود 

! روآ راهب  غاب  يا  مناوخ  یم  ار  وت  نم  »

!« نیرید هلبق  ار  اه  بآ  زامن  يا 

« ُنیعَتْسَن َكاّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیِإ  »

یمن يراکددـم  وت ، زج  تسا ، هداتـسیا  زاـین  هداجـس  رب  هکنیا  دراد ؟ ار  هک  وت  زج  وت  هدـنب  یهلا ! مورب ؟ اـجک  هب  ینکن  ددـم  وت  رگا 
.دسانش

مهاگن اتمه ! یب  دوبعم  يا  منز ، یم  تیادص  قشع  هداجـس  رب  دور ؟ وس  مادک  هب  ار ، هتـسخ  نیا  دـیاینرد  رگا  تیانع  باتفآ  ایادـخ !
؟ دراد یهار  هرجنپ  مادک  هب  دربن ، هار  دیشروخ  هب  رگا  زیچان ، هرذ  نیا  هک  نک 

.مهاوخ یمن  ار  وت  دنخبل  زج  هک  سب  وت  تیاضر  دنخبل  ارم  یهلا !

هاگن اب  دننک ، شراک  رد  ار  یملاع  هچرگا  دـهاوخ و  یمن  قوشعم  دـنخبل  زج  قشاع ، هک  هد  شاداپ  شیوخ  تیاضر  اب  ارم  وت  یهلا !
.درک دهاوخن  يربارب  وا  تیاضر 

نم هدنب  ییوگب  مد  کی  رگا  »

« نم هدنخ  العا  شرع  ات  دور 

؟» يرکذل هولصلا  ِِمقَأ  : » يدومرفن رگم  منک ؛ یم  همزمز  ار  وت  مان  ما و  هداتسیا 

دنیآ یم  دورف  ناشفا  تسد  كانبرط و  کیالم ، .منیب  یم  وت  تدابع  روش  رد  ار  ناهج  دوش ! یمن  ادج  منابل  زا  هک  تمان  داب  سدقم 
.دننک یم  همزمز  ار  وت  مان  و 

« هللا ناحبس  »

! دناوت رکذ  رد  مئاد  هک  نانآ  يانشآ  مدش ؛ وت  کیالم  يانشآ  مدرب ، ار  وت  مان  نوچ  مراچد ، تلفغ  رد  هک  ینم  ینابرهم ! ِردقچ  وت 

.دنرب یم  ار  وت  مان  هفقو  یب  هک  ملاع  يازجا  ِترسح  رد  مدنام و  هریخ 
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کی اهنت  ییوگ  هک  مراد  یم  شوگ  وت  هب  نانچ  نآ  نم  یتسیا ، یم  زامن  رد  هک  هاگ  نآ  نم ! هدنب  يا  : » يدومرف هک  ما  هدینش  یهلا !
«. يراد ادخ  اهدص  ییوگ  هک  یلفاغ  نم  زا  نانچ  نآ  وت  مراد و  هدنب 

.میوگ یم  حیبست  ار  وت  مفرتعم و  وت  یگناگی  هب  یهلا !

تاـجن نامـسیر  زا  هک  يا  هداـتفا  هرد  رد  لـثم  .ملفاـغ  وت  زا  هک  منک  یم  فارتعا  اـما  متـسرپ ؛ یمن  ار  وت  زج  هک  مهد  یم  تداـهش 
.تسا لفاغ  شیوخ 

.میسن ياه  هورش  منبش و  بش و  اب  ضوح ، دتمم  ياه  هراوف  اب  هچغاب ، ياه  یسلطا  اب  موش  یم  ادص  مه 

! ...يونش یم  وت  هک  مروخ  یم  دنگوس  يونش ؛ یم  وت  و  هدمح » نمل  هّللا  عمس  « ؛ مناوخ یم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / ما هداتسیا 

یب ار  منتفرگ  لاب  ياوه  ات  يریگب ، ما  هنیآ  زا  ار  باوخ  رابغ  ات  عوضخ ؛ هب  یگدـنب و  هب  ما  هداتـسیا  تدنمهوکـش  لالج  يور  هبور 
.ینک بات 

رد هتخیر  ورف  تسد ، ره  زا  یتبرغ  یب  ما ؛ هتفرگ  باتـش  یگدنب  رادم  رب  .دـنازرل  یم  ار  منت  مامت  رون ، شاعترا  ناذا ، روش  زا  راشرس 
.زامن لالز  ياوه  رد  هتفرگ  ياپ  شیوخ و 

ما هنیس  رب  در  تسد  ریذپب ، ار  ما  یگدنب  تسین ؛ تهاگـشیپ  رد  نتخیر  ورف  زا  یکاب  ارم  زیر ، هراتـس  زیخ و  هراتـس  ياه  هیناث  نیا  رد 
هدروآ هانپ  وت  هب  تسین ؛ زیرگ  يارای  ار  مناوناز  .منک  یم  سح  شیوخ  هتخورفارب  هرهچ  رب  ار  نازادگ  شتآ  وت ، تیانع  یب  هک  نزم 

.دلان یم  ناج  زا  هک  تسا  يا  هدنب  هجض  يادص  نیا  ما ،

.تسا راشرس  میاوه  تمحر .-  ناراب  تسا -  هتفرگ  تدش  ناذا  يادص 

«. ُنیعَتْسَن َكاّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیِإ  »

رت کیدزن  ار  ندیـسر  يوب  هملک ، ره  اب  .دـنریگ  یم  جوا  دـنزیر و  یم  نوریب  مناهد  زا  بات ، یب  تاملک  تسا ، هدـش  نشور  میاوه 
.تسوت تسد  هب  مهاوخ ، یم  ار  هچنآ  ره  هک  یهاوخ  یم  وت  هک  مشاب  هنوگ  نآ  ات  هد  رارق  هنوگ  نآ  ارم  .منک  یم  سح 

«. یلب اولاق   » ات ما  هداتسیا  ما ؛ هتشاد  وت  اب  هک  يا  هدعو  ياپ  ما  هداتسیا 
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.مسانش یمن  يا  هراچ  وت  زج  ما و  هداتسیا  .ینکفا  مندرگ  رب  قوش  هتشر  ات  ما  هداتسیا 

.ندوب نتسیز و  يارب  يا  هداد  نم  هب  هک  ار  یتمعن  ار ؛ ما  یگدنب  منک  رکش  ات  ما  هداتسیا 

.ریگم نم  زا  ار  یگنییآ  تاظحل  نیا 

.یتسرپدوخ زا  یهد  رارق  نم  ریهطت  قیاقد  ار  قیاقد  نیا  ات  ما  هتشاذگ  هدجس  هب  رس 

منک یم  سح  ینک  مرو  هطوغ  شیوخ ، ناـیاپ  یب  تمحر  رد  اـت  ینادرگ ، زیزع  شیوخ  تزع  هب  ارم  اـت  میا  هتـشاذگ  هدجـس  هب  رس 
مالـسلا و   » مزیر یم  کـشا  ما  یگدـنب  هدوشگ  هداجـس  رب  زونه  نم  دـنرذگ و  یم  تاـظحل ، .دزو  یم  نم  رب  وـس  همه  زا  دیـشروخ 

«. هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و 

هداز یقت  هبیط  / بان ياه  هظحل 

.مبای ییاهر  اه  یکیرات  تسد  زا  مهاوخ  یم  هک  هشیمه  نوچ  مزیرگ ؛ یم 

.شیاین ياه  هدجس  هلصاف  نیرت  کیدزن  رد  ندوب ، وت  اب  تاظحل  نیرت  ینارون  تمس  هب  مزیرگ ؛ یم 

نآ مناوخ ، یم  ار  وت  مسفن  ره  رد  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ نم  يدازآ  جوا  اهنت  شتسرپ ، میاس و  یم  كاخ  رب  رـس  مزیرگ ؛ یم  رون  هب  ور 
.مروآ یم  دورف  میظعت  رس  وت  ربارب  رد  اهنت  معوکر  ره  رد  هک  هاگ 

؟ تهاگرد ناگدننک  تدابع  زج  دمهفب ، دناوت  یم  یسک  هچ  ار  شخب  تذل  ياه  هماگنه  نیا 

؟ دوش یم  لئاح  ام  نایم  يا  هلاه  رابغ و  مادک  رگید  تسوت ، هب  ندیسر  ياوه  اوه ، یتقو 

؟ تشاد هاگن  قاحم  رد  دبا  ات  ار  هام  يانشور  ناوت  یم  رگم 

ربکا هللا 

.دناجنگ ظافلا  رد  ناوت  یمن  ار  وت  یگرزب 

« هولصلا یلع  یح  ! » ار قاتشم  ياه  ناج  مامت  دننز  یم  ادص  ییوگ  ناذا ، ره  رد  جارعم ، هب  ور  ياه  هتسدلگ 

! زیزع هماگنه  نیا  رد  يراک  ره  زا  نتسش  تسد  تسا  نیریش  هچ 

«. میجرلا ناطیشلا  نم  هّللاب  ذوعأ  « ؛ میجر ناطیش  هسوسو  رب  نتخیر  یکاپ  بآ  تساراوگ  هچ 

.تاجانم یتوکلم  تاظحل  نیرت  یبآ  يوس  هب  مزیرگ ، یم  وت  يوس  هب  مریگ و  یم  قشع  يوضو 
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«. میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  : » مناوخ یم  هک  ماگنه  نآ  شیاین ؛ ياه  گر  رد  رون  ياه  هیآ  لالز  دشوج  یم  همشچ  همشچ 

ار يراگتسر  ياه  هفوکش  یگـشیمه ! زبسرـس  شمارآ  يا  کین ! ماجرف  ره  زاغآرـس  يا  منک ، یم  زاغآ  وت  مان  اب  مناوخ و  یم  ار  وت 
ياه هسوسو  يال  هبال  رد  اه و  یگرمزور  موجه  رد  نک ! يراج  ار  ما  ینامیـشپ  هبوت و  ياه  کشا  ناهانگ و  راز  هروش  رد  ناـیورب 

شیوخ تینارون  هبئاش  یب  تارذ  اب  ار  مناور  حور و  هایـس  کیرات و  يایاوز  ناـشچب و  نم  هب  ار  تتعاـط  یگدـنب و  ماـقم  ناـسانخ ،
! نک نشور 

! دنرب الاب  یکدنا  ار  مریگ  نیمز  حور  دنچیپب و  دوخ  هب  ارم  هنارفولین  اعد ، زبس  ياه  کچیپ  راذگب 

يا هجرد  هبتر و  ره  رد  ار  ام  هدب و  نامناشن  ار  تنامسآ  ياه  هلپ  میقتسم  طارص  ُنیعَتْسَن » َكاّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیِإ  ! » انشآ يا  هناگی ! يا 
.ربب الاب  میتسه ، هک 

.هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  سودق ! ای  رون  ای 

«. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا   » میوگب دچیپب و  ناهج  ياه  هلق  مامت  هب  میادص ، ساکعنا  ار و  وت  منزب  دایرف  مراد  تسود 

! ریذپب ار  هاتوک  ياه  هدجس  نیا  تناقشاع ، هناصلاخ  بان و  ياه  هظحل  هب  ار  وت  اراگدرورپ !

.زیمایب تتفرعم  رهوگ  هب  ار  کشا  ياهدیراورم  نیا  اشگب و  ار  تتیانع  شریذپ و  ياهرد  یهاگرد ، تسین  وت  ناتسآ  زج  یهلا !

! نادرگزاب شیوخ  هب  ارم  .ناریمب  ار  رگنایغط  ِنم  نیا  ریذپب و  ار  رگنایصع  حور  نیا 

نابز شوخ  هیطع  / جوا

نامـسآ یبآ  لالز  زا  هک  ار  مریگ  نیمز  ياه  مشچ  نم  .دوش  یم  دنلب  نشور  ياه  هتـسدلگ  يا  هزوریف  جوا  زا  ناذا ، شوخ  يادـص 
! مزامناج ینشور  رد  دچیپ  یم  مارحالا » هریبکت   » رارکت ردقچ  مزود و  یم  ما  هداجس  تعسو  هب  هدنام ، رود  تفطل 

.منک یم  دنلب  وت  سدقم  هاگرد  يوس  هب  ار  متباجا  ياه  تسد 

.دکچ یم  ما  یناشیپ  زا  لُگ  يوب  میاس و  یم  رهم  ینشور  هب  ار  معوضخ  یناشیپ  متسیا ، یم  هلبق  هب  ور 
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یم همزمز  دنلب  يادص  اب  بل ، ریز  ار  وت  دنلب  مان  مزادنا و  یم  یکی  یکی  ار  حیبست  .دنور  یم  جارعم  هب  خرس ، تونق  کی  اب  مناتـسد 
.دنخرچ یم  دنشخرد و  یم  هراومه  ما ، یناراب  مشچ  ناشخرد  ياه  هراتس  محیبست ، هتسب  رادم  رد  منک و 

ما هداجس  تشد  تعـسو  رب  مزامن  نشور  هلق  جوا  زا  دیـشروخ ، .دنک  یم  قرغ  رون  رد  ارم  تسا ، تشهب  كاخ  زا  يا  هکت  هک  مرهُم 
.دبات یم 

! تسا کیدزن  ندیسر  زاغآ  هب  ما  هداجس  هداج  ردقچ 

رولب رد  دراب  یم  هک  مراگدرورپ  نشور  داـی  زج  دـنک ، یمن  نشور  ار  ملد  یکیراـت  زیچ ، چـیه  منک ، یم  دـیدرت  یکیراـت  رد  یتقو 
.ار ما  یکیرات  دنک  یم  نشور  رون و  زا  یسدقم  ياه  هرطق  نوچ  مزامن 

هداز خیش  یلع  / فارتعا شمارآ 

، ییاپدر ییادص ، لابند  هب  منز  یم  نوریب  دوخ  زا  دوش ، یم  یهت  رباع  نیرخآ  ياپ  يادص  زا  هچوک  یتقو 

! دنک مشنزرس  یسک  ادابم  هک  مراد  یمرب  مدق  هتسهآ  ردق  نآ 

.دوش یم  رت  کبس  میاه  مدق  موش ، یم  رود  بوخ  مدوخ  زا  هک  یتقو 

؛ مدزادنا یم  باهتلا  هب  دچیپ و  یم  ما  هتخای  ره  رد  .مدناوخ  یم  زومرم  ییادص 

؟ ادص بحاص  تساجک  اما 

.دراد یماو  دم  رزج و  هب  ار  میاه  هناش  بیجن ، یشهاوخ  .دتفا  یم  سامتلا  هب  مناشچ 

.دنک یم  هراتس  زا  رپ  ار  متروص  هراپ و  ار  کلپ  ترچ  ندش ، ینامسآ  لیم 

.تسا نم  هب  ندرگ  گر  زا  رت  کیدزن  مونش ؛ یم  دوخ  نورد  زا  ادص  رگید  مکیدزن ! بش  شنیرفآ  هیآ  هب  ردقچ 

! مدش یم  انشآ  رتشیب  شیوخ  اب  يرحس ، شمارآ  نیا  رد  ات  دش  یمن  حبص  شاک 
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مالس حبص و 

یتیاده نیسح  / مامتان ناجیه  يا  مالس !

: يدنوادخ مالس  يوپاکت  رد  حبص ، نشور  ياه  هچقات  رب 

.اهرطع اهادص و  يوه  ياهرد و  يود  یم  يراد و  یمرب  ار  تیاه  مشچ 

دیـشروخ ياه  یمراط  زا  اه ؛ نابایخ  زا  رذـگب ، اهربخ  زا  .ددـنخ  یم  تا  هنوگ  رب  توکلم ، تزامناج و  زا  یناکت  یم  مارآ  ار  بش 
.دنرذگ یم  اه  هیشاح  رب  ناشفا ، تسد  هک  یتاملک  مامت  زا  رذگب و 

 . ...يا هدش  عورش  وت  .دنخب  تدایرف  مامت  اب  راذگب و  رهش  تروص  هب  تروص 

! ماگنه یب  ياه  هچیرد  رب  ناور  ياوه  يا  مالس  دنوادخ ! مالس  يا  مالس 

! زرم یب  رطع  يا  مالس 

.دناوخ یم  زاوآ  ناهج  شوماخ  ياه  هرد  رب  باتفآ  هک  نانچ  نآ  دنناوخ ؛ یم  ارم  تارذ ،

مالـس مامتان ! ناجیه  يا  مخرچ ، یم  زاب  مخرچ و  یم  وت  تاـخفن  رد  .منز  یم  نوریب  شیوخ  توخر  زا  منت  ماـمت  اـب  مزیخ و  یمرب 
! مامتان ناجیه  يا 

.دنوادخ راصح  یب  هرفس  رب  شیوخ  مهس  يوپاکت  رد  یبوک ؛ یم  شالت  لبط  رب  نانچمه  دود و  یم  قیاقد  رایش  رد  تیاه  تسد 

.تسا ناهج  ياه  هرادج  هاگ  هیکت  تا ، هناش  هک  یتقو  يدنخ ، یم  ناسنا  همه  نیا  نابل  اب 
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یم ار  ایند  ياهرطع  يراذـگ و  یم  تناتـسد  هنیپ  رب  بل  .یبوک  یم  شالت  لبط  رب  ناـنچمه  وت  دراذـگ و  یم  تیوناز  رب  رـس  قشع ،
.یشون

.دزیوآ یم  تیادص  زا  نامسآ  لیدنق  درذگ و  یم  تا  یناشیپ  زا  رهش  مکارتم  میسن 

.نامز ناریو  ياه  هلسگ  رب  يدورس  ناوخب ؛ دورس  ار  تناوت  هدنام  یقاب  تسیاب و  مکحم  تیاه  ماگ  رب 

ددنخ و یم  توکلم  .ایرد  ددنخ و  یم  هار  يا ؛ هدناشک  ایرد  هب  شیوخ  اب  ار  هار  مخ  رپ  يدور  نوچ  هک  ییوت  درب ؛ یمن  ار  وت  هداج 
.حبص نشور  ياه  هچقات  رب  وت 

ناهج شوماخ  ياه  هرد  رب  باـتفآ ، هک  ناـنچ  نآ  مناوخ ؛ یم  ار  وت  .منتـسیرگ  يارب  یتصرف  لاـبند  تناتـسد ، هنیپ  رب  نم  هک  اـیلاح 
 . ...دناوخ یم  زاوآ 

یناما مثیم  / تسا هدش  حبص 

.تسا هدش  حبص 

.یگدنز دنز  یم  دنخبل  وت  هب  ییاشگ ، یم  هک  مشچ 

.نتفکش يارب  هرابود  یتصرف  تسا ؛ هرابود  یعولط 

.يراذگب نابایخ  هب  مدق  ات  تسا  هدرک  هقلح  رد  هب  مشچ  میسن ، .وت  يرادیب  لابقتسا  هب  دنا  هدیشک  فص  راطق  راطق  بش ، ياه  هیناث 
ار تمعن  يالط  تیاه ، تسد  رایش  رد  ناوخب ! ار  لالح  يزور  جنگ  هشقن  رهش ؛ رد  تسا  قشع  هقباسم  .دنرظتنم  اه  هفوکـش  زیخرب !

! یبایب ات  درگب  دنا ؟ هدرک  لاچ  اهراوید  ياپ 

.تشگ دنهاوخنرب  تقو  چیه  هک  ار  ییاه  هظحل  يرامشب  تمینغ  هک  دنز  یم  بیهن  تسا و  هدش  حبص 

.تسوت دُرب  رود  ياه  هاگن  هرصاحم  رد  قفا ، .دنا  هتفرگ  تیمیمص  يوب  اه  هرجنپ  .دروخ  یم  قرو  مایا  رتفد  زا  رگید  یگرب 

.هرابود ینک  زاورپ  دیاب  هک  زیخرب  يا ؛ هدناکت  ار  تا  یگتسخ 

! يزادنیب تشم  اه  جوم  اب  اه و  تسدرود  هب  يربب  موجه  دیاب 
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هچ .دـیوپب  هار  تا  هناش  هب  هناش  یگزات ، رطع  دریگب و  ار  تیاه  تسد  طاشن ، روش و  ات  زیخرب  اـه ؛ هچوک  رد  دـنناوخ  یم  رهم  هنارت 
.دنا هدرک  يریگدرگ  ار  اه  هنیآ  هزات و  ياوه  زا  تسا  ُرپ  اه  هیر  هک  هار  يادتبا  رد  حبص ؛ رد  یگدنز  تسا  شوخ 

.دننک یم  هقردب  ار  اه  مدآ  اه  نابایخ  هیشاح  ياهرانچ  .زیچ  همه  دهد  یم  يزیمت  يوب 

شیپ ار  یگتـسخ  رـس  دـتفا ! یم  هار  هب  هرابود  لوا و  هطقن  هب  تسا  هتـشگرب  نیمز  راگنا  .تسا  هدـش  زاغآ  رگید ، راب  کی  زیچ  همه 
.تسا هدرک  حتف  ار  اه  لد  نیمزرس  هک  تسا  دیما  دنا و  هدیرب  دیما  ياپ 

.تسا هدش  حبص 

.دنک یم  انعم  ار  تایح  هک  تسوت  هاگن  تسوت و  هاگن  رد  ییابیز  دشاب ؛ ابیز  هک  یهاوخب  وت  رگا  تسابیز ؛ حبص 

هار هب  هک  هاوخب  تیاـه  مدـق  زا  .دـنزیخرب  هک  وگب  تیاـه  مشچ  هب  .دـنیآ  یم  وت  يوس  هب  ناود  ناود  هک  نیبب  ار  رهـش  ياـه  نادـیم 
.تسا هداتفا  هار  هب  تقلخ  ناوراک  دنتفیب ؛

.دنا هنشت  هدیسر  ون  ياه  هناوج  يرادرب ؛ شاپ  بآ  دیاب  يودب ، دیاب  دتسیا ؛ یمن  هاگ  چیه  تقلخ ، ناوراک 

.دنربن دای  زا  ار  دوخ  ياه  هنارت  هک  ناش  يزومایب  دیاب  زونه ؛ دنتوکس  باوخ  رد  اه  کشجنگ 

! تسا هدش  حبص  زیخرب ؛ دریگ  یم  وت  ياهوزاب  زا  ورین  یگدنز ، هک  زیخرب 

يداب تهزن  / يدادماب میسن  اب  هارمه 

! دمدب وت  هاگن  زا  قداص  رجف  دنز و  رس  وت  نامشچ  قرشم  زا  باتملاع  دیشروخ  راذگب 

تلیـضف یـشاب و  هدونغ  تلفغ  رتـسب  رد  وت  دـنا ، یناوخ  سودـق  ییوگ و  حوبـس  لاـح  رد  یتـسه ، تارذ  ماـمت  یتـقو  تسا  فـیح 
.یهدب تسد  زا  ار  يزیخرحس 

يزور میرک  دنوادخ  دنک ؟ یم  عنم  ار  یمدآ  يزور  قزر و  تسا و  هورکم  یتعاس  نینچ  رد  باوخ  دنا  هدومرف  هک  يا  هدینشن  رگم 
.دنک یم  تمسق  شیوخ  ناگدنب  نایم  رد  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  نیب  ار  اه 

زاغآ ار  شا  هنازور  راک  دنز و  یم  الاب  تمه  نیتسآ  حبص ، زامن  يوضو  اب  هک  یسک 
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تاقوا .دیاشگ  یم  یهلا  دمح  منرت  هب  بل  نادادماب ، رد  هتـسشن  منبـش  هب  لگ  هک  دراد  دوخ  اب  ار  یتوارط  یگزات و  نامه  دنک ، یم 
اب زور  زاغآ  رد  ار  قایتشا  يژرنا و  روش و  نیرتشیب  یمدآ  تسا ؛ رمع  همان  لاس  رد  یناوج  لـصف  نوچ  زور ، هنابـش  رد  یهاـگحبص 

.دنیشن یم  یمدآ  ناج  رد  زین  توخر  یگتسخ و  دوش ، یم  رت  کیدزن  بش  هب  زور  هچ  ره  دراد و  دوخ 

.مییآرد زاورپ  هب  يدادماب ، کبس  هزات و  ياوه  رد  میراپسب و  یهاگحبص  میسن  نیرت  کنخ  هب  ار  دوخ  دیاب 

میهد هزاجا  میورب و  دیدج  زور  لابقتـسا  هب  ادخ  رکذ  اب  میرادرب و  زور  تاقوا  نیتسخن  رد  ار  لالح  يزور  بسک  يارب  مدـق  نیلوا 
.دشاب نامهار  هقردب  حبص ، زامن  زا  لصاح  تایانع 

.دوش یم  راکشآ  شلها  رب  طقف  هک  تسا  یناهنپ  ریخ  یهاگحبص ، دهج  نیا  رد 

یجنپ هجیدخ  / حبص دنخبل 

.تسا هدش  ناهنپ  حبص  نیرز  هدرپ  سپ  رد  مک  مک  بش ،

.دیوگ یم  شابداش  رادیب  ياه  مشچ  هب  ار  شا  ییابیز  باتفآ ،

! دشک یم  دق  یگزات  توارط و  تیاهن  رد  حبص ،

! شاب رکاش  ار  تا  يرادیب  رگید  زور  کی  شکب ! سفن 

.تسا زاب  تیور  هب  یتخبشوخ  ياه  هرجنپ 

.ار وت  یعاس  ناتسد  شالت  دنا  هتسشن  انمت  هب  و  خرس ، ياه  بیس  زا  دنُرپ  يزور ، ياه  هخاش 

رد هنامیرک و  ادخ ، .دش  هفاضا  ترمع  هب  زور  کی  ینعی  دـش ؛ هدرتسگ  وت  يور  شیپ  رگید ، زور  کی  دروخ و  قرو  میوقت  مه  زاب 
! يزور بسک  يارب  ار  وت  ناتسد  شالت  تسا  هتسشن  اشامت  هب  دوشگ و  ار  شیاه  تمعن  هرفس  تواخس ، تیاهن 

! بایرد ار  قیاقد  نیا 

! نک يراج  تناج  حور و  رد  ار  ادخ  دای  ياکنخ  تیاه ، مدق  عورش  رد  راذگب و  نیمز  رب  راوتسا  ار  تیاه  ماگ 

! رادرب هشوت  ایند  ياه  یبوخ  زا  یناوت  یم  هچ  ره  .ریگب  شود  رب  ار  تزورما  راب  هلوک 
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«. تسا یکین  زاغآرس  ییور ، هداشگ  « ؛ ینزب دنویپ  دنخبل  مسبت و  هب  ار  تیاه  هیناث  مامت  زورما ، هک  نک  دهع  دوخ  اب 

! راپسب تیاهزورید  هب  ار  تیاه  مغ  نزب و  دنخبل 

لالح يزور  بسک  يارب  ندیـشک  تمحز  ندرک و  راک  لاح  رد  ار  شا  هدـنب  دراد  تسود  ادـخ  هک  شـالت  هداـج  رد  راذـگب  مدـق 
.دنیبب

! رتشیب ترطاخ  تیاضر  رترابرپ ، هچ  ره  تا  هشوت  دسرب ، هار  زا  هک  بش 

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ وش رادیب 

! دنک یم  تهاگن  دراد  هدز و  لز  وت  هب  هنوگچ  دیشروخ ، نیبب  وش ! رادیب 

.سوبب ار  شا  هنوگ  وش و  رادیب  تسا ، هتفرن  اجنیا  زا  هدرکن و  اپ  هب  ار  شیاه  شفک  یهاگحبص  فیطل  میسن  نیا  ات 

ات وش  رادیب  نتفر ! يارب  تسا  هدزن  لاب  هتشاذگن و  توکس  هچقودنص  رد  ار  شا  هناقـشاع  شیالآ و  یب  زاوآ  رحـس  غرم  ات  وش  رادیب 
! هدرکن روبع  هناخدور  مرازه  هرگ  زا  دور ،

شمالس زونه  هک  دنک  یم  تشنزرـس  دراد  شهاگن  اب  راگنا  دنک !؟ یم  تهاگن  هریخ  ردقچ  دیـشروخ  ینیب  یمن  رگم  متـسه ! وت  اب 
! يا هدرکن 

باوخ سابل  زا  ار  یگدرـسفا  یگتـسخ و  نیا  ناکتب  مالـسلا ! هیلع  یلع  ای  وگب  نزب ، ـالاب  ار  تتمه  نیتسآ  وش و  دـنلب  وگب و  هّللا  اـی 
! تبشید

؛ زیخرب دـنهدب ، كراـپ  ياـه  کـشجنگ  هـب  ار  تزورما  ِيزور  هـکنآ  زا  شیپ  وـن » زا  يزور  وـن  زا  زور  « ؛ تـسا يرگید  زور  زورما 
.دروخ یم  ار  شدوخ  يزور  یسک ، ره  مناد  یم  هچرگ 

! دوش یم  رید  دراد  رگید  نک ؛ تمه  وش و  دنلب 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

نایلیلخ يدهم  / یگرزب وت 

؛ تفای دلوت  دیهش » »

؛ همطاف یلع و  مود  دنزرف 

؛ ترجه مراهچ  لاس  زا  نابعش  موس  رد 

.دوب ربمایپ  اب  لاس  شش  هک  موصعم  نیمجنپ 

.دیمان نیسح » ، » ادخ بناج  زا  ربمایپ  شوغآ  رد  ار  وا  دیسر و  رد  یهلا  یحو  نیما  ات  دیچیپ ، دیپس  يا  هماج  رد  ار  وا  امسا » »

.دناشن یم  شیاه  هناش  رب  دییوب و  یم  ار  وا  درشف ، یم  شا  هنیس  هب  ار  نیسح  اهراب  ربمایپ ،

: دیوگ یم  دسوب و  یم  دراذگ ، یم  شیوناز  رب  ار  يو  هک  دید  یم  ناملس »  » و

.ناگرزب ِردپ  و  یگرزب ، وت  »

؛ یماما وت 

«. ناماما ردپ  و  ماما ، رسپ 

: يرآ
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« .نیسح زا  ربمایپ  دوب و  ربمایپ  زا  نیسح  »

: تسناد یم  کین  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  نیسح  هک  ماگنه  نامه  زا  ربمایپ 

«. دیارگ یمن  یشوماخ  هب  زگره  هک  دریگ  یم  هلعش  اه  لد  رد  ردق  نآ  وا  تبحم  »

و:

«. تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح ، »

هک هاگ  نآ  زا  تسا ؛ هتخیمآ  تدای  اب  ام  تاساسحا  مامت  دـناشن ؟ یم  مغ  هب  ار  اه  لد  هک  تسا  هتفهن  وت  ِمان  رد  يزار  هچ  مناد  یمن 
رس مییوج و  یم  افـش  تسدقم  تبرت  زا  هک  مد  نآ  ات  ددرگ ، یم  يراج  نامنابز  رب  وت  مان  ایرد  ایرد -  میوش و  یم  هنـشت  ایند  ایند - 

.تسا هدیچیپ  نآ  رد  تیاه  مدق  رطع  ارحص ، ارحص -  هک  میراذگ  یم  یکاخ  رب 

؟ ار يراکادف »  » میدرک و یم  انعم  ار  قشع »  » هنوگچ ام  يدوبن ، وت  رگا  یتسار !

! دنام یمن  یقاب  ششخب »  » يارب يا  هزیگنا  چیه  دوبن ، وت  تعافش »  » دیما رگا 

بل رب  هک  تسا  يا  همزمز  اهنت  وت ، هب  نتـسویپ  يوزرآ  مییآ و  یم  رانک  ناماه  لد  اه و  ترـسح  اـب  تتراـیز ، قوش  اـب  زور  ره  اـم ،
.دنز یم  دنویپ  نامسآ ، هب  ار  ناماه  لد  دنیشن و  یم  ناماه 
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لاصو دهش 

هتسیاش تداعس  یلع  / زاورپ نامسآ ؛

رس نیمز  نینوخ  ياه  هقیقش  زا  هفقو  یب  هک  ار  ییاه  هلال  درگن  یم  و  تسا ؛ هدز  وناز  رگنس  رانک  نامسآ ، .تسا  هدز  وناز  نامـسآ ،
هنارک یب  هب  درگن  یم  تسا و  روانش  رپرپ  ياه  هلال  نوخ  يور  هک  ار  ییارحص  تسا ، روانش  هک  ار  ینابایب  درگن  یم  دنروآ ، یم  رب 

.هتخوس ياهایرد 

، راهب هک  هاگ  نآ  اه ؛ هراتـس  ندیچ  ات  تفر  تفر ؟ دز و  وراپ  هفقو  یب  ار  نامـسآ  لحاس  ات  هک  دوب  هتـسشن  جوم  نیمادـک  رب  تقیاق 
.دراکب يا  هراتس  هچوک ، ره  يور  ات  تفر  دوش ، یم  ناشن  یب  ياه  هچوک  مگ  رد  رس 

یتقو حبـص ، دـنکارپ و  یم  كدـصاق  غاـب و  یلاوح  اـت  ناهاگرحـس  ار  تیوب  هک  يا  هتخیوآ  تسدرود  قفا  نیمادـک  رب  ار  تنهاریپ 
مه نامـسآ  هن ! هک  نیمز  .دـنک  یم  هنارت  هفقو  یب  ياه  هچوک  رد  ار  مالـس  تباریـس ، ياه  بل  اـه ، هرجنپ  ِيرادـیب  ناوخ و  سورخ 

.دوب کچوک  هرجنپ  کی  هزادنا  وت ، زاورپ  يارب 

؛ یتفای ار  نامسآ  نیا  هار  وت  .دجنگن  اه  مهف  رد  دجنگن ، اه  هرجنپ  رد  هک  ینامسآ  دوب ؛ مزال  هنوگرگید  ینامسآ  وت ، زاورپ  يارب 
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رد وت  الاح  .دندش  هدوشگ  هنادواج  ینامسآ  تعسو  هب  هنادواج ، یناهگان  رد  تیاه  کلپ  دوشگ و  ار  تیاه  هرجنپ  داب ، هک  هاگ  نآ 
کی ردق  هب  مادـک  ره  دنـصقر و  یم  تدرگادرگ  اه  هراتـس  ناهاگنابـش ، یتقو  تسوت ؛ ياشامت  بات  یب  ردـقچ  نیمز ، ینامـسآ و 

.دنریگ یم  رون  تیاه  هناش  زا  هنزور 

دنمتداعس مظعا  / هدنرپ

؛ يا هدمآ 

.رهش ياه  هناش  يور 

.تسوت ياه  ناوختسا  نیا  دیوگ  یم  تکالپ 

.دوش یم  نشور  میاه  مشچ  عمش  يا ، هقرج  چیه  یب 

ْمِهِّبَر َْدنِع  ، » ادهـش یتسناد  یم  وت  .گرم  زا  همهاو  یب  یتشارفارب ؛ دق  یتشادرب و  ار  تگنفت  يدینـش ، هک  ار  نانمـشد  هلولگ  يادص 
.دنا « َنُوقَزُْری

.تسین تزاورپ  تعسو  رد  نامسآ ، هک  هدنرپ  ردق  نآ  يا ؛ هدنرپ  دنیوگ : یم 

.يا هتفر  دنرادنپ  یم  هک  نانآ  زا  رت  هدنز  يا ؛ هدنز 

.تسا دابآ  نامنیمزرس  بلق  رد  هشیمه  تدای  اما  نیمز ؛ زا  يرود  نامسآ  دنچ  هراتس ، دنچ  مناد  یمن 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  / يدازآ نامسآ  ات 

تشم دوش و  یم  دنلب  هک  یتسد  دوش ، یم  رپرپ  دعب  يا  هظحل  دفکـش و  یم  هک  ییادص  دوش ، یم  هتخیر  تخرد  ره  ياپ  هک  ینوخ 
زیخاتـسر و رد  هک  یکاخ  دوش ، یم  کیرات  هدـیرب  هدـیرب  دـنز و  یم  دایرف  هک  هتخادـگ  ییولگ  دوش ، یم  ناراـب  هلولگ  دوش و  یم 
رپ لاب و  یب  دعب  دنوش و  یم  رتسگ  هیاس  رپ ، ریز  ار  نامسآ  دنریگ و  یم  لاب  هک  ینارتوبک  دوش ، یم  بوکدگل  دبوشآ و  یم  وهایه 

.ما هدید  ار  همه  دنوش ؛ یم  سبح  هنیس  رد  دنهد و  یم  بیس  نوتیز و  رطع  هک  ییاه  سفن  دنتلغ ، یم  كاخ  رب 

.تسا نیطسلف  ِبوک  ناوختسا  تساه  لاس  هک  ار  يدرد  ما  هدز  دایرف  ما و  هدرک  دنلب  ار  مناتسد  اهراب 

.ار سدقملا  تیب  ما  هدز  دایرف  هتخوس ، يان  زا  ما و  هدرک  دنلب  ار  مناتسد  اهراب 

.دراد ار  وت  دصق  هنامحر  یب  هلولگ ، تسا و  هتفرگ  لاب  تیاه  تسد  رد  گنس 

.ار تراودیما  هدنیآ  ار و  تا  هتشذگ  ار ، تناردپ  ار ، تا  هناخ  ینز  یم  دایرف  یشک و  یم  شود  هب  ار  تنیمزرس  هودنا  تساه  لاس 

.سدقملا تیب  ترت ، گرزب  هناخ  هب  یشیدنا ؛ یم  تا  هدیچیپ  مهرد  ياهزرم  هب  يا و  هدرک  شومارف  ار  تا  هناخ  ياه  هناریو 

تناردارب نوخ  تخرد ، ره  ياپ  تساه  لاس  .يا  هتخیر  کشا  هانپرـس ، یب  ار  تناکدوک  يا و  هدـید  نوخ  كاخ و  رد  ار  تناردـپ 
.دنا هتسب  هلولگ  هب  ار  تیادص  اما  یهاوخ ؛ نوخ  هب  يا  هدز  دایرف  تسا و  هدش  هتخیر 
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ار تا  هظحل  هظحل  ینزب  دایرف  سدقملا ، تیب  اب  ادـص  مه  یتسیاب و  ات  يا  هتفرگ  تنورد  ياه  هراوید  هب  ار  تتـسد  يا و  هتخیر  ورف 
.ار تزورما  زورید و  شمارآ  ار ، تتایح  ياه  لاس  دنا ، هدرب  جارات  هب  هک 

.يا هتشاذگ  اج  ار  تتارطاخ  زا  ییاه  هکت  ناریو ، ياه  هناخ  نیا  تشخ  تشخ  ریز  .تسا  هدرشف  نورد  زا  ار  تبلق  اه ، هناخ  یناریو 

.تدایرف يولگ  رد  هدرشف  تسا  یضغب  لاس ، نهک  هودنا  نیا 

.دتفا یم  هرامش  هب  تسفن  يوش و  یم  هدرشف 

یم لاب  هنارتوبک  گنـس ، .ار  تنیمزرـس  وت  دنز و  یم  دایرف  ار  وت  تناریو  نیمزرـس  .دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  يا  هتـشذگ  هچ  ره  زا 
، دیشروخ .دتسیا  یم  اپ  يور  سدقملا  تیب  .یبوشآ  یم  ار  كاخ  باوخ  .درغ  یم  وت  اب  ادص  مه  نامسآ ، .يدازآ  نامـسآ  ات  دریگ 

.ینز یم  دایرف  ار  تندوب  ینیطسلف  وت  دریگ و  یم  لاب  گنس ، .دبات  یم  شیپ  زا  رتدنت 

يدابآدوواد هموصعم  / يدازآ هیفچ 

هدرکن نشور  ار  تهایس  راگزور  یغارچ ، چیه  تساه  لاس  هک  دروآ  وت  یهانپ  یب  ياه  بش  هب  ار  موش  هیاس  همه  نیا  تسد  مادک 
؟ تسا

هک تسا  نرق  مین  .دـشک  یم  شود  هب  ار  تراـسا  راـت  ياـه  هظحل  جـنر  تنوزحم ، هاـگن  .تسا  وـت  هتفکـشن  ياـه  ضغب  گـنت  ملد 
نوتیز دـنیرگ و  یم  ار  تا  یمخز  ياه  تسد  لاقترپ ، ياه  غاـب  .دـنا  هدرب  ناـگورگ  هب  ار  تا  يدازآ  هیفچ  تسینویهـص ، ياـهداب 

؟ دیرگن هک  میوگب  هرجنپ  مادک  اب  ار  تتیمولظم  يادص  وگب ، نم  اب  .دنبوک  یم  ور  رس و  رب  ار  تا  هزور  ره  گوس  اهراز ،

؟ دشاپن مه  زا  هک  منک  هیوم  هوک  مادک  اب  ار  ترامش  یب  ياه  غاد 

؟ دزیرن رپ  لاب و  هک  مناوخب  هدنرپ  مادک  شوگ  رد  ار  سفق  همه  نیا  نینوخ  ثیدح 

گنس ره  یندشان و  شوماخ  تسا  يا  هراتس  تدیهش  دنزرف  ره  هک  اه  هراتس  یشوماخ  زا  مغ  هچ  ار  تنامسآ  سدقم ! نیمزرـس  يا 
ار تا  هدارا  ربت  يزیخرب و  دـیاب  وت  .دـنک  یم  نشور  مرگ و  ار  تا  يرتسکاخ  ياهزور  هک  تسا  يدیـشروخ  تناناوجون ، تشم  رد 

.يروآ دورف  یهایس  همه  نیا  رکیپ  رب 
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مچرپ رب  ار  نتساخرب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  ناهج  .ینازوسب  تا  يریطاسا  ياه  سفن  اب  ار  مومسم  ياه  نافوت  نیا  يزیخرب و  دیاب 
.دنا هدرک  کح  ناشتمه 

رگا تسوت ؛ نآ  زا  سدـق  .دـنک  یم  يرورـس  تسینویهـص ، يوس  یب  هراتـس  رب  هنوگچ  نیبب  .ار  سدـقملا  تیب  دیـشروخ  نک ! هاگن 
.یبوکب مه  رد  ار  يدیماان  ياهراوید  يزیخرب و 

.یهاوخب رگا  تسوت ؛ نآ  زا  نیطسلف 

.دناوخ دنهاوخ  همغن  تا  هدازآ  ناتخرد  رب  ماجنارس  ییاهر ، ناگدنرپ  هک  مراد  نامیا  نم 

.دنیشن یم  هنارت  هب  رامش  یب  ییاه  هناخدور  تئیه  رد  راهب  ياه  سفن  ار  تیاه  هناش  فرب  هک  مراد  نامیا 

.درک دهاوخ  شوهدم  ار  ناهج  شلاقترپ  ناتخرد  رطع  تساخ و  دهاوخ  رب  نیطسلف 

دنمتداعس مظعا  / يدازآ وت 

.دزات یم  هنامحر  یب  نینچ  نیا  هک  یناتسمز  اب  راد ، هگن  نشور  ار  تیاه  مشچ 

.ار تیاه  مشچ  قرب  زیوایب  بش  زا 

.ار تملظ  رون و  توافت  دننادب  تناکدوک  راذگب  اما  دوش ، یمن  زور  بش ، هچرگا 

! دنیاتس یم  ار  تیاه  گنس  تبالص  ناهج ، ياه  هلق  هک  يا 

؛ دهد یم  گنس  يوب  تیاه  تسد 

، رپرپ ياهرتوبک  يوب  تیاوه 

.نوخ يوب  تیاه  غاب  هچوک  و 

؟ تناردام لد  رب  هتسشن  غاد  زا  دنکن  نایغط  هنوگچ  تیاهدور 

.ار تا  یگراوآ  جنر  دنناد  یم  نیمزرس  یب  ياهداب  اهنت 

؛ راد هاگن  نشور  ار  تیاه  مشچ 

.تیاه هناخ  فقس  زا  هتخیوآ  ياه  سوناف  دریگب  وسوس  هک  دشاب 

! خرس نیمزرس  يا 
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.دنراپس داب  هب  ار  ناشیاه  كدابداب  يدازآ ، ياوه  رد  تناکدوک  یبآ و  تنامسآ  دشاب و  زبس  تکاخ  هک  دمآ  دهاوخ  يزور 

! راد هاگن  نشور  ار  تیاه  مشچ 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1385  1

رفص 1427  20

Mar.21.2006

ینیسح نیعبرا 

ییاضر هدیمح  / هثداح ياوه 

نوـچ هثداـح  ما و  هداتـسیا  .تسا  هدرک  درخ  ار  خـیرات  ياـه  ناوختـسا  هثداـح ، .تسا  هتـشاذگ  یهایـس  هب  ور  هتفر  هتفر  دیـشروخ ،
.تسا هتشذگ  مرس  زا  ناشوج ، يا  هناخدور 

، بات یب  یناج  اب  .تسین  ییاهر  ار  كاخ  یکیرات ، نیا  یهوبنا  زا  اـیرد  اـیرد  .دـنزوس  یم  شطع  رد  میاـه  هتخاـی  .مرگن  یم  هنـشت 
خیرات تاحفـص  هب  مشچ  كانمیب ، .دزو  یم  رتدـنت  تاملظ ، .ما  هدرک  هراظن  رپ  رپ  زیگنا ، مغ  بورغ  لهچ  ار  دیـشروخ  ود  داـتفه و 

.دزو یم  كاخ  ياه  هکت  زا  گرم  يوب  .دوب  دهاوخن  یپ  زا  یشوماخ  ار  دیشروخ  دای  .ما  هتخود 

.تسین ادیپ  رون  غیرد  یب  هنارک  درذگ ؛ یم  زور  لهچ 

.میرگ یم  ياه  ياه  ما و  هتشاذگ  منورد  هتخیر  ورف  ياه  هراوید  رب  رس 

 - . مزورید خلت  هثداح  شوپ  هایس  تسا -  هتفرگ  ارف  ارم  هودنا ، یهایس 
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 - منک یم  لابند  شیوخ  رادغاد  هاگن  اب  ار  شوماخ  هراتـس  ود  داتفه و  هشیمه ، زا  رت  ناریو  .تسا  یناراب  تخـس  مناگدید  نامـسآ 
 - نازورف رای  ود  داتفه و 

زج هودـنا ، زج  مغ ، زج  ما  هتفاین  اما  ما ؛ هدـیود  رـس  اب  ار  وج  تسج و  ياه  نابایب  تعاس ، ره  زور و  ره  نم  درذـگ و  یم  زور  لهچ 
.نینچ نیا  يدرد  زا  يراشرس 

.دنک یمن  میاهر  هودنا ، يوهایه  .دبوک  یم  رس  رب  هک  تسا  خیرات  نیا  .مراب  یم  منورد  ياه  هناریو  رب 

هدـیرب رـس  نینوخ ، قفا  مادـک  رد  ار  رون  ناوراک  .ما  هدـیواک  ار  هدـیتفت  غاد و  ياه  نابایب  ترـسح ، سنج  زا  ینهاریپ  اب  زور  لـهچ 
.ریقح ما  یکاخ  ياه  مشچ  تسا و  رود  دیشروخ ، مرگنب ؟

.زورما ات  ینالوط  ياه  لاس  دشوج  یم  هک  تسا  خیرات  لامالام  هودنا  تارف ،

.تسا هدنازوس  ار  اه  نامسآ  شیاه ، هزادگ  هک  تسا  يا  هثداح  نیشنرتسکاخ  نیمز ، زونه  درذگ و  یم  زور  لهچ 

 - هتفرگ رگ  نارتوبک  تسا -  هدز  سپ  هار  همین  زا  ار  راهب  هتخوس ، ياه  همیخ 

.تسا زیربل  هثداح  ياوه  نانچمه  درذگ و  یم  زور  لهچ 

نیدلاردب مظاک  دمحا  / رپرپ ياه  شطع  نیعبرا 

.هدش رپرپ  ياه  شطع  زا  خرس ، ياه  متام  زا  تسا  هتشذگ  زور  لهچ  هک  ییاج  زا  تسا  هتشگزاب  تارطاخ ، ناوراک 

.نانآ ربص  رکیپ  رب  دنا  هتخات  نابسا  نوچ  زور  لهچ  اهدایشتآ ، نیا 

ِلد رد  هدـش  هدـیرب  ياهولگ  هب  روانـش ، نوخ  رد  ياه  هاـگن  هب  زاـغآ ؛ زا  يا  هطقن  هب  دـنا  هدیـسر  لواـت ، غیت و  هثداـح  ِناگدـنامزاب 
.تشد ِیگنشت 

رد دوش و  یم  باق  نایب  نیرت  هدـنزوس  رد  تحارج ، ریواصت  تسا و  هتـشگرب  اوسر  ماـش  زا  هیرگ ، ياـه  هبطخ  اـب  نیعبرا ، ِناوراـک 
.نابایب نیرت  هدنزوس 

.ارحص رد  دوش  یم  هتخیر  هلعش  لغب  لغب 
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.تسا هدـش  يرپس  شطع ، لیـس  نآ  زا  زور  لهچ  نونکا  .دـنک  یم  رت  نوگلگ  ار  تشد  هدز  تبیـصم  حطـس  بیهلرپ ، ياه  یتیبود 
.دوش یم  زور  نیملهچ  نیمزرس  دراو  هدروخ ، مخز  يا  هلفاق 

يدنلبرس ياپ  هب  هک  تسا  هدروآ  هراتـس  لگ و  زین  بدا  يایند  .هدش  هعطق  هعطق  تارطاخ  لقن  اب  دنا ؛ هدروآ  دوخ  اب  ار  نیعبرا  نانیا 
.دزیرب ناش 

! درک هتسخ  ار  ماش  زارد  ياه  هداج  هک  ناتابیکش  ياه  ماگ  نآ  رب  مالس  امش ! میسرت  لباقریغ  يراوتسا  رب  مالس 

.کشا ياه  لگ  هتسد  هتسد  سامتلا و  یبهذم  ياه  تئیه  زا  دوش  یم  رپ  ام  فارطا  دیآ ، یم  هک  نیعبرا  رابمغ  نامشچ  لاس ، ره 

.دنور یم  شوه  زا  ام  ياه  ملع  دوش و  یم  هدید  امش  ینامسآ  ياه  لد  ناحادم ، باذم  ياه  هژاو  يال  هبال  زا  نیعبرا ، لاس  ره 

.دنریگ یم  هاگلتق  يوب  میوقت ، یکشم  ياه  سابل 

.امش ياهرجز  دوخ و  ياه  هلصاف  يارب  میهد  یم  رس  هیرگ  میزوس و  یم  هنوگ  عمش  امش  ِینشور  دای  هب  نیعبرا !

! یپایپ ياه  ندرم  نتسیرگ و  نیا  رد  یگدنز  اشوخ 

! نامسآ ياه  هچب  یبات  یب  يارب  مالسلا ، هیلع  داجس  ياه  تبیصم  يارب  مالسلااهیلع ، بنیز  ياه  غاد  يارب  نتسیرگ  اشوخ 

! دزادنا یم  هار  هب  ام  يارب  ار  هیرگ  زا  رگید  ییاروشاع  هک  نیعبرا  رب  مالس 

يداب تهزن  / مجاتحم تشوغآ  هب  نتسیرگ ، يارب  نم 

.مدیدن وت  زا  یناشن  مدز و  وناز  كاچدص  هزانج  ره  رانک  هک  سب  زا  ما ؛ هداتفا  اپ  زا 

هورم افـص و  نایم  یعـس  تیادـج ، مه  زا  نت  رـس و  نایم  هک  هدـنامن  یقمر  میارب  يرد ، هب  رد  تراسا و  یگراوآ و  همه  نآ  زا  دـعب 
.منک

! نیرت هناشن  یب  يا  هدب ، ناشن  نم  هب  ار  تدوخ 
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.دباین ار  وت  دروخب و  نیمز  دخرچب و  اونین  ياه  هتشک  نایم  رد  هدیمخ ، تماق  هلبآ و  رپ  ياپ  نیا  اب  مالسلااهیلع  بنیز  هک  رادم  اور 

! انشآ نیرت  بیرغ  يا  مسانشزاب  هنوگچ  ار  وت  وگ ، زاب  نم  اب 

؟ يدوب هدرک  نت  رب  نامردام  زا  راگدای ، هب  هک  يا  هنهک  نهاریپ  نآ  تساجک 

؟ تسا هدیزخ  تا  هدروخ  باتفآ  نت  رب  تبرغ ، كاخ  هتسشن و  نوخ  هب  مردام  ياه  هسوب  ياج  ارچ 

! ردارب نک  میادص 

دوب یلاخ  تیاج  هفوک ، رد  .دنتفگ  میازـسان  دـندز و  مگنـس  هک  ینایرهـشمه  راوج  زا  میآ و  یم  هنایزات  درد و  اب  یگیاسمه  زا  نم 
نآ هک  يدیدن  يدوبن و  هک  رتهب  نامه  ...ماش  رد  دـندمآ و  نامرادازع  ناوراک  لابقتـسا  هب  تناها  رتسکاخ و  هلهله و  اب  هنوگچ  هک 

هرابود ار  ما  هتـسشن  رتسکاخ  هب  لد  دز و  یم  ررـش  ما  هتخوس  مین  ناج  رب  هنوگچ  دروخ ، یم  وت  نینزان  نادـند  بل و  رب  هک  نارزیخ 
هتسکش یناشیپ  نوخ  هب  تفرگ ، فده  هزین  رب  ار  وت  هدیرب  رـس  هک  یگنـس  نآ  يدیدن  يدوبن و  هک  رتهب  نامه  .دناشک  یم  شتآ  هب 

...و دش  هتساوخ  يزینک  هب  هک  تموصعم  رتخد  نآ  تفای و  گنر  ما 

! نایامنب نم  هب  ار  تدوخ  نکن و  هفاضا  ار  تا  ییادج  جنر  ملد ، هودنا  رب  رگید  وت  سپ 

؟ ییوگ یمن  نخس  ییانشآ  رس  زا  نم  اب  هک  يا  هتخانشن  ارم  دنکن 

! مبورب ما  هتخوس  مین  رجعم  زا  ار  هفوک  ياه  هچوک  رتسکاخ  منک و  كاپ  ار  ما  هتسکش  یناشیپ  نوخ  در  راذگب 

هب هک  مه  هدیمخ  تماق  نیا  یتسه ؛ انشآ  هنایزات  یلیس و  خلت  معط  اب  شیپ ، اه  لاس  زا  وت  هک  نکن  هناهب  ار  مراسخر  يدوبک  مردارب !
.دسر یمن  نامردام  دق  یگتسکش  ياپ 

؟ ینک یم  غیرد  نم  زا  ار  تدوخ  ارچ 

غاد دنام ؟ اهنت  ماش  ياه  هبارخ  رد  هک  یتسه  تا  هلاس  هس  رتخد  گنتلد  يا ؟ هدیجنر  ترهاوخ  زا  دنکن 

هلاس هس  رتخد  زیگنا  مغ  هصق  رب  هرابود  مناوتب  هک  منآ  زا  رت  هتـسخ  نم  دنامب ؛ هتـسبرس  هنهک ، مخز  نیا  راذگب  نکن ! رت  هزات  ار  ملد 
.میرگب راز  هدیرب ، رس  و 

! یگتخوس يدوبک و  زا  رپ  کچوک  نت  نآ  ندید  زا  تسشن  نوخ  هب  ممشچ 

! مجاتحم تشوغآ  هب  نتسیرگ  ریس  لد  کی  يارب  نم  بایرد ! ارم  مالسلااهیلع  هیقر  ناج  هب  ار  وت 
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یناما مثیم  / دنام دهاوخن  نیمز  رب  تمچرپ 

یم نابایب  ياه  كاخ  .تسین  ناسآ  درد ، تیاور  نابز ! رب  اه  فرح  هن  دـندروآ ، ماود  مشچ  رد  اـه  کـشا  هن  .تشذـگ  زور  لـهچ 
؟ هچ ینعی  باتفآ  یلیس  هک  دنناد 

؟ دزرا یم  هچ  هب  بآ  دنیوگب  ات  دیسرپ  لحاس  ياه  گیر  زا  دیاب  ار  یگنشت 

ناناملـسم غیرد ! درذگب و  یـسک  ياه  مدق  يادـص  ات  دندیـشک  راظتنا  ماش ، ياه  هار  گنت  .ماش  مه  دوب و  رپ  توکـس  زا  هفوک  مه 
هک دیآ  یمن  نوریب  یتسد  .اه  هنیـس  نادنز  ياه  هلیم  تشپ  دنا  هدش  دساف  اه  فرح  شیوخ ! ناردارب  اب  دـنا  هبیرغ  دـنا ، هناگیب  رهش 
دای اه  مدآ  هب  .دنا  هدیرب  ار  اه  تسد  .دنا  هدرک  لواپچ  ار  اه  هدارا  .دنا  هدوبر  ماش  هفوک و  سوماق  زا  ار  دایرف  .دهد  خساپ  ار  یمالس 

هن تشذگ ؛ زور  لهچ  دنسیون ؟ یم  ملق  مادک  اب  ار  يدرم  ناوج  تسیچ و  تعاجـش  دناد  یمن  یـسک  .دنوش  تسار  مخ و  دنا  هداد 
نامیاه کشا  .دوب  هدرک  تداع  هبارخ  یکیرات  هب  نامیاه  مشچ  .دوب  هدیـشک  رپ  نامرـس  زارف  زا  شیاسآ  اباب ! هن  دش ، يربخ  بآ  زا 

رهـش ياه  نادـیم  رد  دـنداهن و  نامیاه  تسد  رب  ریجنز  .میا  هتـسشنن  اـپ  زا  هک  تسا  زور  لـهچ  میا ! هتـسشن  هک  تسا  زور  لـهچ  ار 
ربص ام  هک  لفاغ  دنیازفیب ؛ نام  تبیصم  رب  ات  دنتفـشآ  ار  نامناکدوک  باوخ  .دنرب  یم  بش  راید  هب  ار  غارچلچ  هک  لفاغ  دندنادرگ ؛

.میا هتخومآمالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ار  ربص  ام  میسانش ؛ یم  تساه  لاس  ار 

! كاـب هچ  یلو  دوش ؛ هدیـشوپ  ناـم  یکاـپ  تقیقح  اـت  دنتـشاذگن  مک  ندرک » كاـخ  درگ و   » زا .دنتـشاذگن  مک  مانـشد  هنـشد و  زا 
ار اه  نابز  ینمـشد ! همه  نیا  زا  كاب  هچ  تساـم ، اـب  رگا  تسود  ترـضح  .تساـه  ندرک  كاـخ  درگ و  نیا  زا  زاـین  یب  تقیقح ،

.تسا توکس  دیاپ ، یمن  هتبلا  هچنآ  یلو  دنداد ؛ توکس  هب  روتسد 

.هودنا زا  دنراد  زاب  دنتسناوتن  ار  اه  بلق 

مایپ ات  تیعمج  رد  دوب  هتـشارفارب  دق  دوب و  هدرک  مایق  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ياه  هبطخ  .لمأت  زا  دـنراد  زاب  دنتـسناوتن  ار  اهزغم 
؛ دوشگ ار  اه  بلق  تخیسگ و  ار  اه  نامسیر  دنازرل ، ار  اه  هدرپ  وت ، تداهش  نینط  .دشاب  وت  نوخ  ناسر 

.دنام دهاوخن  باوج  یب  وت  رصان » نم  له   » يادص درذگب ، مه  لاس ...، دصراهچ  رگید  لاس  لهچ  اما  .تشذگ  زور  لهچ 
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دنام دهاوخن  نینچ  نیا  راگزور 

دنام دهاوخن  نیملاظ  ِتلود 

دنیآ یم  دنور و  یم  اه  نرق 

دنام دهاوخن  نیمز  رب  تمچرپ 

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ مبنیز نامه  نم 

وت يادـص  نینط  زا  هک  یبنیز  نامه  دـش ، یم  مرگ  وت  هاگن  باـتفآ  ریز  زور ، ره  هک  یبنیز  ناـمه  مبنیز ؛ ناـمه  نم  ملُگ ! نک  رواـب 
.درب یم  نایاپ  هب  وت  دای  غارچ  اب  ار  شبش  درک و  یم  زاغآ  وت  ترایز  اب  ار  شزور  هک  یبنیز  نامه  تفرگ ، یم  ناج 

هک وت  یهد ؟ یمن  ار  مباوج  ارچ  ملگ ! ردارب  وش  دـنلب  .تسا  هدـیدن  ار  وت  تسا  زور  لـهچ  رهاوـخ ، ناـمه  بنیز ، ناـمه  نک  رواـب 
؟ یهد یمن  ار  مباوج  یتح  هک  هدش  هچ  الاح  يداتسیا ؛ یم  مروضح  مارتحا  هب  هشیمه 

 . ...هک وت  رخآ  وت ! زا  بنیز  دراد  یعقوت  هچ  هآ ،

شتآ ِزور  نامه  تسه !؟ تدای  هک  نام  یکدوک  نیگمغ  ِزور  نآ  میوگ ، یم  ار  زیچ  همه  تیارب  نم  یناوت ، یمن  وت  هک  الاح  دشاب !
؛ دندش غارچ  یب  ياه  نابایب  هراوآ  وت  ناکدوک  میوگب ؛ تیارب  .يرادن  ار  شندینـش  تقاط  مه  الاح  یتح  مناد ؛ یم  يرآ ! ...و  رد  و 

.حبص ات  دش  شوماخ  هراتس ، ود  یکی 

.دیسر یمن  اجنیا  هب  هصق  هنرگو  دوب ؛ هدش  ناملد  توق  نامدج ، ردام و  ردپ و  وت و  ادخ و  رکذ  دای و  طقف  ردارب ! میدیشک  هچ 

.میدرک نشور  ار  وت  دای  غارچ  دش ، هک  اج  ره  هار ، رد 

.نامیادص نینط  زا  دیزرل  یم  هفوک  میدرواین ؛ هیما  لآ  رس  رب  هک  هچ 

ییانشور رب  ماش ، یکیرات  ماش ! زا  ناما  اما  میدوب ؛ هتفر  هناشن  ار  ناگدولآ  باوخ  بلق  میدوب و  هدناشن  نامک  هلچ  رب  ار  نامکشا  ره 
.درک نشور  مه  ار  اجنآ  وت ، هلاس  هس  هراتس  اما  تفرگ ؛ یم  یشیپ  ام  مالک 

.تشاذگن اهنت  ار  مشوگ  وت ، يادص  شزاون  هظحل  کی  زور ، لهچ  نیا  رد  يربخاب !؟ زیچ  همه  زا  هک  وت  يارب  میوگب  هچ 
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میاه هناش  يور  ار  تتیامح  ناتسد  يامرگ  هشیمه  .دش  یم  يراج  منابز  هب  متفگ ، یم  دیاب  ار  هچ  ره 

مزادنیب و نارگید  دای  هب  ار  تندوبن  هظحل  ره  يدوب  هتـساوخ  وت  هک  منک  هچ  اما  مدـیدن ؛ وت  یب  ار  مدوخ  نآ ، کی  .مدرک  یم  سح 
.منک ناشرادیب 

.مدمآ وت  رادید  هب  هرابود  نم  تشذگ و  زور  لهچ  نیا  دوب  هچ  ره 

؟ يزیخرب ياج  زا  ترهاوخ ، ندید  يارب  یهاوخ  یمن  الاح 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هیقر یب  ناوراک  اب 

؛ نوتاخ تسا ، هتشگرب  گرزب ، قافتا  نآ  ینیشن  هلچ  هب 

.هداتفا ياه  ملع  هتسکش و  ياه  هزین  ینیشن  هلچ  هب 

.اه غاد  اهدرد و  موجه  ینیشن  هلچ  هب 

.دنتفرگ یمن  مارآ  ماین ، رد  هک  ییاهریشمش  کچاکچ  ینیشن  هلچ  هب 

.هدنام اج  نارفسمه  زا  یناوراک  اب  نوتاخ ؛ تسا  هدمآ  ینیشن  هلچ  هب 

.ناور نازیزع  ِدرد  زا  ییاه  کشا  اب  تسا  هدمآ 

.درادن هارمه  ار  هیقر  هک  یناوراک  درادن ؛ نتشگرب  يان  هک  یناوراک  اب 

! دریگب يربخ  دیاش  شناگدش ، مگ  زا  ات  تسا  هدمآ 

.دیرگب دراذگب و  غاد  ياه  گنس  رب  رس  تشد ، هناش  رد  هناش  ات  تسا  هدمآ 

.داب زا  دریگب  شیاه  هلال  زا  يربخ  ات  تسا  هدمآ 

.دنک هیرگ  ياه  ياه  دراذگب و  تشد  هدروخ  كرت  ياه  هنوگ  يور  ار  شا  هتفرگ  كاخ  ياه  هنوگ  ات  تسا  هدمآ 

! دناوخب تبرغ  هتسکش  زامن  دنک و  ممیت  البرک  كربتم  ياه  كاخ  رد  ات  تسا  هدمآ 

.دنزن یفرح  دزودب و  تارف  مشچ  رد  مشچ  ات  تسا  هدمآ 

ربکا یلع  ناذا  اب  ار  شرهظ  زامن  هک  یتقو  دریگ ؛ یم  شلد  .دسوبب  دیوبب و  دریگب و  شوغآ  رد  لغب  لغب  ار  اه  كاخ  ات  تسا  هدمآ 
! دنک یمن  زاغآ 
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.دنک یم  ساسحا  ار  شردارب  يوب  دراذگ و  یم  اه  كاخ  رب  رس  هک  یتقو  دریگ  یم  شلد 
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.تسا هتفرگ  مارآ  شیوخ  توکس  رد  تشد  .تسا  هدمآ  گرزب  غاد  ینیشن  هلچ  هب  ملاع ، ياه  مغ  زا  يراب  هلوک  اب  البرک ، نوتاخ 

! درک یم  رک  ار  خیرات  شوگ  یشحو ، نابسا  ههیش  تشد ، نیا  رد  هکنیا  هن  ایوگ 

! تشادن یساکعنا  ینرصنی » رصان  نم  له   » يادص هیداب ، نیا  رد  هکنیا  هن  ایوگ 

! دوب يراج  نوخ  همشچ  اه ، گنس  ریز  زا  دوب و  زیربل  نوخ  زا  اه  لادوگ  توهرب ، نیا  رد  هکنیا  هن  ایوگ 

؛ تسا هتشاذگ  مغ  يوناز  رب  رس  مارآ ، تکاس و  ردقچ  تشد  و  ... 

، تسا هدیشک  شوغآ  هب  ار  نوخ  عولط  لهچ  هک  تشد  نیا 

، تسا هدنک  ناج  ار  ناذا  یب  رهظ  لهچ  هک  تشد  نیا 

.تسا هدیشک  سفن  ار  خرس  بورغ  لهچ  هک  تشد  نیا 

هک هیقر  ياه  هیرگ  يادص  زا  هن  تسا و  يربخ  دیکچ  یم  نوخ  ناش ، هدروخ  كرت  ياه  بل  زا  هک  یناکدوک  شطعلا  يادص  زا  هن 
.تشگ یم  رغصا  يارب  بآ ، لابند  هب 

.درادن جومت  يارای  دشوج و  یم  هدنمرش  شدوخ  رد  تارف ، هک  تسا  نامز  نآ  زا  و  ... 

؛ تسا هدمآ  گرزب  یغاد  ینیشن  هلچ  هب  مالسلااهیلع ، بنیز 

.هتسکش ملاع ، ياه  مغ  هزادنا  هب  يا  هرهچ  اب  هدیمخ ، تاقافتا ، زا  یتماق  اب  رپ ، اه  هتفگان  زا  يا  هرجنح  اب 

یجنپ هجیدخ  / لامک يارب  یتصرف 

.لامک يارب  یتصرف  ییادج ؛ زور  لهچ  یگراوآ ، زور  لهچ  یگدادلد ، زور  لهچ  زا  سپ  أدبم ؛ يارب  يدصقم  نیعبرا ؛

یمالس هدیرب ، ناوزاب  رب  یمالس  ررکم ؛ ییاه  مالس  ینامـسآ ، ییاه  هناقـشاع  موادت  اروشاع ، هب  یتشگزاب  هرابود ، یعوجر  نیعبرا ؛
نیسح ياه  هراو  لزغ  رب  یمالس  مساق ، رب  یمالس  مالسلا ، هیلع  ربکا  یلع  هراپ  هراپ  رکیپ  رب  یمالس  مالـسلا ، هیلع  سابع  يزابناج  رب 

.هنشت ياه  بل  رب  یمالس  ههام ، شش  هراپ  يولگ  رب  یمالس  مالسلا ، هیلع 
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هلدـکی يارب  یتصرف  نیـسح ، رازم  رب  هدـید  غاد  نایجاح  فاوط  اه ، ینامـسآ  ترایز  يارب  یلاـجم  اهرادـید ، يارب  یتصرف  نیعبرا ؛
.هناورپ ود  داتفه و  ياه  هناقشاع  اب  ییانشآ  تمارک ، تلیضف و  نابحاص  هب  نتسویپ  ندش ،

نیرمت راثیا ، يراکادف و  قشم  قشع ، شتآ  رد  نتخوس  قشم  ندوب ، یـسونقق  قشم  ندش ، رو  هلعـش  نیرمت  نتخوس ، نیرمت  نیعبرا ؛
.هدیرب يرس  اب  یقشاع  قشم  هدیرب ، ناتسد  اب  يزابناج  نیرمت  هنشت ، ياه  بسا  اب  راثیا  نیرمت  هتسکش ، ياه  لاب  اب  زاورپ 

تبرغ و زا  ترجه  اهریجنز ، لغ و  نتـسسگ  زور  اه ، تراسا  زا  ییاهر  زور  هناشاک ؛ هب  راد  غاد  ياهوتـسرپ  تشگزاب  زور  نیعبرا ؛
.تسود نما  میرح  رد  ندش  نکاس  یگراوآ ،

، اه « رکنم  » هیرک هرهچ  زا  باقن  نداتفا  زور  ُلِطاْبلا ،» َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاج   » زور ادـخ ، هدـعو  ققحت  زور  نارباـص ، شاداـپ  زور  نیعبرا ؛
.اه « فورعم  » يدنلبرس زور 

نوخ نتـسشن  لگ  هب  زور  اروشاع ، هعقاو  ياشامت  زور  البرک ، ياه  ییاـبیز  زا  اـه  مشچ  تراـیز  زور  تقیقح ، ییاـبیز  زور  نیعبرا ؛
.البرک میظع  حبذ 

.ناکرتخد ساره  نایاپ  اه ، یگنشت  نایاپ  اه ، ینارسوه  اه و  ههقهق  نایاپ  اه ، هلمرح  اهرمش و  نایاپ  نیعبرا ؛

.مالسلا هیلع  نیسح  یگنادواج  زور  ریشمش ، رب  نوخ  يزوریپ  زور  ٌبیرَق ،» ٌْحتَف  ِهّللا َو  َنِم  ٌرْصَن   » زور نیعبرا ؛

؛ تسا تبرغ  زور  لهچ  زا  سپ  نیدجاس ، دیس  تشگزاب  رد  تماما  موادت  نیعبرا ، و  ... 

.نیسح زور  بنیز و  زور  اه ، نارجه  لصو  زور  اه ، هلصاف  دنویپ  زور 

ییاضر ناراب  / خرس در 

.تسوت میظع  ياهدرد  شاداپ  تشهب ،

.راوس یب  نابسا  ههیش  اهریشمش و  کچاکچ  يادص  زا  درذگ و  یم  بوشآرپ  رهظ  نآ  زا  هک  تسا  زور  لهچ 
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موش هثداح  نآ  توهبم  زونه  ارحص  .دنز  یم  گنز  ارحص  شوگ  رد  ناکدوک ، شطعلا  دایرف  نانز و  نویـش  ياوآ  تسا  زور  لهچ 
.تسا هدربن  دای  زا  ار  شکاچدص  ياه  مخز  نیمز ، تسا و 

.دهد یم  درد  يوب  كاخ ، دیآ و  یم  ارحص  زا  نوخ  يوب  زونه 

.ور شیپ  يارحص  ناوراک و  ییوت و  نونکا 

! وناب نک  هاگن 

زا ربخ  هن  رگید  اما  تسالبرک ؛ اجنیا  .دور  یم  دوخ  هار  هب  نیگمرـش ، هدنکفارـس و  نینچ  نیا  هک  تسا  تارف  نآ  تسالبرک و  اجنیا 
.سابع ترادملع  ياه  ملع  زا  هن  تسا و  نیسح 

كاخ شوغآ  هب  ار  نانآ  دسا ،» ینب   » موق ناتسد  ینابرهم  هک  تسادیپ  تنازیزع  نوخ  در  اهنت  اجنیا 

.تسا هدرپس 

نیریـش ياوآ  زونه  تسادیپ و  اه  كاخ  يور  تَسابع ، تماق  دـنلب  هیاس  زونه  تسا ، یقاب  تنیـسح  ياه  ماگ  نینط  زونه  ینیب ؟ یم 
.دسر یم  شوگ  هب  هتسشن ، ردپ  يوناز  زور  هک  ماگنه  نآ  تا ، هیقر  ياه  ینابز 

! وناب

؟ درد همه  نیا  اب  يا  هدرک  هچ  يا ؟ هدرک  هچ  ار  هودنارپ  زور  لهچ  نیا 

اب دندیـشک و  رپ  هک  تمـساق  ربکا و  یناوج  دای  اب  تسا ، هدش  بش  ره  هتفـشآ  باوخ  هک  هاگلتق  لادوگ  رد  نیـسح  خرـس  ریوصت  اب 
!؟ وت اب  درک ، هچ  درمژپ ، هتفکشان  یلگ  نوچ  هک  تنیسح  راگدای  هیقر ، اب  ترغصا و  یلع  تیموصعم 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / بورغ زا  ییاه  هملکت 

.میا هتفرگ  تسا ، هدیکچ  هام  زا  هک  ییاه  کشا  هب  ور  ار  نامیاهرعش 

.میزیر یم  ین  هدز  مغ  يان  رد  سدقم ، يا  هدک  متام  رد  ار  شیوخ  ياه  یگتسب  لد 

يراج ار  ام  یهاگلتق  ياه  ضغب  خیرات  ياه  ملق  هک  تسا  زور  لهچ  .تسا  هتشذگ  ام  ییاروشاع  ياه  کشا  زا  زور ، لهچ  تسرد 
.درک

.دنبوک یم  هنیس  رس و  رب  هنشت  ياه  لزغ  هدش ، هدروخ  البرک  نیبج  رب  هک  ییاه  غاد  زا  زونه 
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.تسا چیه  شتآ ، گرتس ، ياه  تبیصم  نیا  هاگرد  هب  .تسام  ياه  لد  یناراب  ياوه  رس  يالاب  نامک ، ْنیگمغ  دبنگ 

.دنا هدرک  زاب  ناهد  دیشروخ ، هناخ  هب  ندیسر  يارب  ام  ياه  مخز  تسا ؛ نیعبرا 

.تسا زوس  ناج  رایسب  یگدیتفت ، نیا  هویش  البرک ، ریوک و  نهذ  يارب 

.تسام یمارآان  ناتساد  اه ، یبوک  هرخص  رد  اه  جوم  شالت  تسا و  نیعبرا 

زا بورغ  لهچ  هک  نونکا  دـنیاجک ؟ لمحت  ياه  هناش  .تسا  هدرک  رپ  ار  ـالبرک  خرـس  ياـیاوز  ماـمت  اـه ، هدورـس  گوس  زا  یگنر 
زا ییایند  اب  مییرگب  مییرگب ؛ هرابود  مینزب و  قرو  ار  نوخ  همان  جـنر  ات  تسا  یلاجم  هتـشذگ ، داب  شوگ  رد  هدـیمخ  تماق  ياهربخ 

.دنا هدمآ  هاگلتق  هب  تیلست ، زا  رپ  یناهد  اب  هک  یشوپ  هایس  تانیاک 

.تسا نیعبرا 

.دنا هدمآ  رود  هار  زا  اونین ، يارحص  يدرد  مه  يارب  اه  كدصاق 

.تسا هتفرگ  ناراب  ناگدنرپ ، ياه  لد  رد 

! يدیشروخ بلاطم  هرابود  مهف  يارب  نیعبرا  نیا  رد  تسا  کچوک  ردقچ  ایند 

یم البرک  رد  تسا  زور  لهچ  هک  یتماما  هب  دسرب  هچ  درگنب ؛ دناوت  یمن  ار  نامسآ  نیمه  دیـشروخ  ام  ییایند  يوس  مک  ياه  مشچ 
 -. نوخ زا  ییایرد  رانک  دشخرد - 

؟ دروآ تقاط  تسیرگن و  ناوت  یم  اجک 

البرک ینارون  رازم  هب  شتـسد  ات  رباج »  » شا هنومن  تساسرف ؛ تقاط  کیدزن ، زا  اما  داد ؛ رـس  ینیعبرا  ياه  هیرگ  دوش  یم  رودارود ،
! بنیز لد  زا  ناما  داتفا ؛ شوه  یب  دیسر ،

؟ دنک هچ  هدیسر  وت  ربق  هب  هک  رئاز  »

؟ دنک هچ  هدیمخ  ِتماق  وت  غاد  اب 

درک شغ  تغاد ، دوب  هدیدن  هک  رباج 

»؟ دنک هچ  هدید  غاد  رازه  هک  مالسلااهیلع  بنیز 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هداتفا ياه  ملع  رب  یتسد 

یم دوخ  هب  ار  وت  داـیرف ، نوخ و  يوب  دزرل و  یم  دوخ  هب  اـه  هزین  موـجه  ریز  هک  تسا  كاـخ  یمخز  نت  نیا  خرـس ، راـهب  هلچ  رد 
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! دناوخ
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.هتخوس ياه  هرهچ  کشخ و  ياه  هیرگ  يوب  دیآ و  یم  شطع  يوب  زونه 

.دنشاپ یمن  نیمز  رب  هدنخ  اه  هراتس  درادن و  نداتسیا  ياپ  تشد ، هک  تسا  زور  نیملهچ  زورما ،

.دنیشن یم  یگدازآ  هرهچ  رب  نانکش ، نامیپ  هاگبوشآ  زا  نایصع ، رابغ  هک  تسا  زور  نیملهچ  زورما ،

.درب یمن  ییاج  هب  هار  دبوک و  یم  هتخوس  ياه  لبط  رب  ینکشدهع ، میرح  رد  هفوک  هک  تسا  زور  نیملهچ  زورما ،

.تسا هدیچیپ  دوخ  رد  ار  ایند  ياه  هچوک  تبرغ ، ياه  تسد  هتفشآ و  ار  ایند  ياه  باوخ  مامت  اروشاع ، هک  تسا  يزور  زورما ،

هلچلچ ینیـشن  هلچ  هب  یناوراک  دننک ؛ یم  كاچ  نابیرگ  نایـشرع ، زونه  .تسا  زادنا  نینط  تشد  شوگ  رد  نایبورک ، يازع  يادص 
.دندش هکت  هکت  یفوک ، ياه  بسا  مس  ریز  هک  ییاه  نهاریپ  ینیشن  هلچ  هب  تسا ؛ هدمآ  اه  هزین  رب  هدش  عییشت  ياه 

.تسا هدنامن  ناوراک  تکرح  يارب  ییان  رگید 

.دزیگنا یمنرب  ار  هتخوس  نابایب  شطع  ییولگ ، رگید 

.دنک یمن  ناج  دوخ  یکشخ  رد  اه ، همیخ  هدنخ  يارب  یکشم ، رگید 

.دنا هدیشاپ  هایس  ایند ، ِنامسآ  رب  هک  تسا  زور  نیملهچ  زورما 

؛ دنک قشع  اب  قاثیم  دیدجت  ات  تسا  هدمآ  البرک  نوتاخ  زورما ؛

: دنک همزمز  لادوگ  فاوط  رب  ات  تسا  هدمآ 

تفرگ ياج  ناج  لد و  رب  ماوت  رهم  نانچ  نآ  »

« دورن ناج  زا  لد و  زا  دورب ، رس  رگا  هک 

! هدید نافوت  غاب  ود  داتفه و  تسا و  هدنام  اه  مغ  نوتاخ  زورما ،

؛ تسا هدز  وناز  تارف ، لحاس  رب  بنیز  تسا و  مغ  زور  نیملهچ  زورما ،

.دکچ یم  اه  نش  رب  دریگ و  یم  جوم  شیاه  تسد  رب  ایرد  تسا و  هدز  وناز 

: دنک یم  همزمز  دیرگ و  یم 

دیمهف یم  شطع  يایند  هک  شاک  يا  شاک ، »
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« میورب ات  ایب  تسارهز ؛ هیرهم  بآ 
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.دوش یم  يراج  نوتاخ  ياه  هناش  زا  مغ  تسا و  قشع  هلیبق  هلچ  زورما ،

.دبوکب اه  توکس  اه و  باوخ  قرف  رب  ار  رصع  ماما  ياه  فده  اهدایرف و  ات  تسا  هدمآ  نوتاخ 

.دشاپ یم  خیرات  كرات  رب  ار  اروشاع  دزیخ و  یمرب 

.دنزیخ یمرب  هداتفا ، ياه  ملع  شیاه ، هناش  زا  دزیخ و  یمرب 

.دریگ یم  ناج  هرابود  ياهریشمش  اه و  هزین  شیاه ، هبطخ  زا  دزیخ و  یمرب 

.دنوش یم  دلوتم  اه  بالقنا  اهاروشاع و  شیاهدایرف ، زا  دزیخ و  یمرب 

.دنتسیا یم  راوتسا  اه  هیبنیز  اه و  هیکت  اه و  هینیسح  شنهاریپ ، رطع  زا  دزیخ و  یمرب 

.دتفا یم  قافتا  رگید  ییاروشاع  دزیخ و  یمرب 

هتسیاش تداعس  یلع  / البرک تقیقح 

.تشذگ زور  لهچ 

.تشذگ زور  لهچ  البرک  مولظم  غاد  زا 

.تشذگ زور  لهچ  شتآ ، رد  اه  همیخ  صقر  زا 

راوآ هبارخ و  كاخ و  زا  زور  لهچ  قشع ، هلیبق  نانز  یشوپ  هایـس  زا  زور  لهچ  نایکالفا ، نیمز و  نامـسآ و  نتـسیرگ  زا  زور  لهچ 
دایرف نیرتاسر  دـندوب ، تیمولظم  رگدایرف  زورید  هک  ییاه  هرجنح  .تسا  هتـسشن  راب  هب  الاح  نوخ ، بـالقنا  نیا  اـما  .تسا  هتـشذگ 

.دنا هدش 

شـشوج دیـسر و  شیوخ  غولب  هب  البرک  .دروآرب  رـس  نوخ  قفا  زا  هشیمه ، زا  رت  لالز  رت و  ناـیرع  تقیقح ، .تشذـگ  زور  لـهچ  »
.تفرگ يزاب  هب  ار  متس  كاشاخ  دیهش ، نوخ 

نیمز ياهدنوآ  رد  درک ، هکچ  كاخ  رب  هظحل  نیرت  كانـشطع  رد  نیمز ، نیرت  مانمگ  رد  بورغ ، نیرت  هنابیرغ  زور  نآ  هک  ینوخ 
(1) «. دناوخ شیور  ششوج و  شبنج و  هب  ار  كاخ  ياه  گر  دش و  يراج 

شتقو .دـنک  هنارت  هشیمه  زا  رت  نایرع  ار  تقیقح  داب ، لاـب  رب  راوس  هدروخ  مخز  ياـهدایرف  هک  دوب  هدیـسر  نآ  ناـمز  نونکا  يرآ !
.دنک باریس  البرک  تقیقح  زا  ار  خیرات  درادرب و  کشم  مالسلااهیلع ، بنیز  هک  دوب  هدیسر 
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هب ار  اه  هدـید  شورخ و  شوج و  هب  ار  اه  هشیر  يداو  هب  يداو  خـلت ، بورغ  نآ  ناثراو  نابز  رب  البرک ، ناـیرج  دوب  هدیـسر  شتقو 
.دنک توعد  هدیپس 

، راوتـسا دنلب و  دـش ، هتـشاک  همقلع  لحاس  رد  هک  یتسد  ود  تسا ! هداتـسیا  لادوگ »  » هلق رب  تماق  مامت  اب  قشع  .تسا  نیعبرا  لاح ، »
يزور ات  دنشاب  تقیقح  قح و  يدانم  ات  دنا  هدمآرد  تکرح  هب  خیرات  هصرع  رد  اهادص  (1) و  «. دروآرب رس  روراب  ياه  لخن  نانوچ 

.دریگب تسد  هب  ملع  البرک ، یقیقح  ثراو  هک 

هداز یقت  هبیط  / ربص يداو  لهچ 

! تشد مادنا  رب  هتخوس  ياه  هراتس  رب  مالس 

! كاچ كاچ  ياه  ندب  رب  مالس 

! هزین رب  ياهدیشروخ  رب  مالس 

.هدنام كاخ  رب  تیمولظم  رب  مالس 

! نیعبرا رب  مالس 

! لاصو بیرغ  ياه  هظحل  رب  مالس 

! متخانش زاب  تا  یتشهب  شوخ  رطع  زا  ار  وت  هک  يا  هظحل  رب  مالس 

! دهد یم  ار  ردام  تبرغ  يوب  هک  ینهاریپ  رب  مالس 

! دندش اهر  كاخ  رب  بیرغ ، هک  يرهطم  داسجا  رب  مالس 

! رغصا یلع  هنشت  کشخ و  هرجنح  رب  مالس 

! ردارب وت  رب  مالس  هدش ، رتسکاخ  تیموصعم  رس ، زا  هدش  ادج  ياه  ندب  رب  هتخوس ، ياه  همیخ  رب  مالس 

.ار ربص  لزانم  مدیود  يداو  لهچ 

.ار جنر  دوخ  شود  رب  مدیشک  يداو  لهچ 

.ار ضغب  مدروخ  ورف  يداو  لهچ 

؛ نتشیوخ رد  مدش  ناریو  يداو  لهچ 
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.ماش ياه  هبارخ  رد  ردارب ، متشگ  بارخ 

.هلاس هس  هنابش  ياه  هیرگ  رد  ردارب ، متخیر  ورف 

.دندرب جارات  هب  شیوخ  ياه  هدنخ  ریز  ار  ردپ  تنیز 

.دنتفرگ هدیدان  ار  تنادنزرف  تمرح 

«. الیمج ّالإ  تیأر  ام  « ؛ ردارب لیمج  يربص  مدرک ؛ ربص  ردارب ! مدرک ، ربص  يداو  لهچ 

.داجس همیخ  درگ  رب  متخوس  ناس  هناورپ 

.مدیشک نوریب  شتآ  همیه  زا  ار  تا  هشوگرگج  ات  متخیوآرد  ار  اه  هلعش 

.مدیشک نوریب  اه  یکیرات  زا  ار  تناساره  كدوک  ات  مدش  بآ  هرذ  هرذ 

.مدرک مارآ  ار  نالفط  هدید  غاد  ياه  هجض  ات  مدیشچ  گرم  راب  نارازه 

.متشذگ يدرمان  ياه  هزاورد  سپ  زا  ات  مدروخ  ورف  ضغب  راب  نارازه 

.تسا ییوت  نوچ  رهاوخ  راوازس  هک  هنوگ  نامه  ردارب ؛ مداتسیا ،

.یگتسکش جوا  رد  دنلبرس ، مداتسیا ؛

.مدرک هراپ  تسس ، یتوبکنع  رات  نوچ  ار  ناشگنرین  ياه  هدرپ  کی  هب  کی  مداتسیا و 

زاب مایخ ، یگتخوس  هب  ار  روک  ياه  مشچ  مداتسیا و  .مدناسر  هدز  تلفغ  ياه  شوگ  هب  ار  کشخ  ياه  هرجنح  تبیـصم  مداتـسیا و 
.مدرک

.متسکش هدولآ  نوخ  هب  ياه  ماج  رد  ار  ملظ  ياه  تشگنا  مداتسیا و 

!؟ دونشن البرک  هدروخ  كرت  كاخ  رب  ار  تقیقح  يادص  ییاوسر ، همه  نیا  زا  دعب  تسناوت  یم  یسک  هچ 

نم دـنک !؟ راکنا  ار  وت  تیمولظم  نیا ، زا  دـعب  تسناوت  یم  یـسک  هچ  دـنیبن !؟ ار  ملظت  ییاوسر  نیا  زا  دـعب  تسناوت  یم  یـسک  هچ 
.هتسشن يدیپس  هب  یناوسیگ  هتسکش و  يرمک  اب  هتفگان ، ياه  فرح  ایند  کی  اب  ردارب ؛ مدمآ 

.هتخوس یبلق  اب  ناوارف و  یهودنا  هدید و  غاد  یلد  اب  مدمآ ؛ نم 

.تسکش مه  رد  ارم  لاس ، لهچ  زا  شیب  هک  تراسا  زور  لهچ  جنر  وت و  منم و  الاح 
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.تسا هتسب  شقن  خیرات  هنحص  رب  تمایق  ات  تنارای ، وت و  خرس  نوخ  هک  يدبا  یشمارآ  رد  ردارب ! باوخب ، مارآ 
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البرک هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  تیب  لها  دورو 

يدمحم سابع  / یگنشت يادص 

.دیآ یم  اه  هزیر  گنس  زا  اه  هراتس  مخز  يوب  زونه 

ياه گیر  رب  ناشدر  زونه  هک  نامسآ  هراپ  هراپ  ياه  هکت  رطع  زا  رپ  تسا ؛ هتخوس  ياه  هراتـس  مخز  يوب  زا  رپ  تشد ، ياج  ياج 
.تس یقاب  تشد  غاد 

.دچیپ یم  داب  رد  اه  همیخ  یگنشت  يادص  زونه 

ياه هکت  لابند  داب ، هک  تساهزور  ار ! شا  یگدنمرش  دنک  شومارف  دیاش  دنک ؛ یم  قرغ  شیوخ  رد  هک  تساهزور  ار  دوخ  تارف ،
! دناسرب هدرمژپ  ياهوب  بش  هب  ار  قشع  رطع  ات  ددرگ  یم  سابع  هراپ  هراپ  کشم 

.دنک یم  رپ  ار  تشد  هدیـسر ، هار  زا  هزات  ناوراک  تبرغ  يوب  .دنک  یم  هیرگ  داب ، .هدـیرب  ياه  تسد  ات  دور  یم  زیخ  هنیـس  کشم ،
.دنوش یم  ناراب  ار  هتفر  هایس  ياهزور  نیا  یگنتلد  اه  مشچ  يراهب ، ربا  لثم  دنک ؛ یم  یجرش  ار  اوه  نایناوراک ، کشا  من 

بجو هتخوس و  ياهرگج  ات  دشک  یم  هلعش  خلت  يا  هرطاخ  دنناخرچ ، یم  رس  هک  فرط  ره  نایناوراک ،

.دنک زیربل  ار  تشد  بجو  هب 

همیخ يوب  ییاهنت ، ياه  همیخ  یگنـشت ، ياه  همیخ  .دنک  یم  هدنز  ار  خـلت  ییاه  هرطاخ  مالـسلااهیلع ، بنیز  ياه  کشا  هرطق  هرطق 
.اهریجنز يادص  تبرغ ، ياه 
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هک ار  شمامت  همین  ياهدـنخبل  درادرب ، ار  شناج  درادرب ، ار  شحور  درادرب ، ار  شا  هدـنام  اج  بلق  ات  هتـشگرب  مالـسلااهیلع ، بنیز 
.درادرب هتشاذگ ، اج 

، قشع يوب  .دـندوب  هدرک  شومارف  ار  دـنخبل  تساهزور  هک  ییاه  بل  ددـنب ؛ یم  حرط  شنابل  رب  گـنر ، مک  يدـنخبل  حرط  اـب  مغ ،
دـشر نآ  اب  اه  لاس  هک  یقـشع  دـشک ؛ یم  وب  ار  قشع  تبرغ ، اهزور  زا  دـعب  رگید  راب  کی  .دـناشن  یم  شنابل  رب  ار  خـلت  يدـنخبل 

.دوب هتفرگ  ار  شدوجو  رسارس  هک  یقشع  دوب ، هدرک 

هک ییاهزور  داش ، اما  خـلت ، دـنچ  ره  ییاهزور  درب ؛ یم  رود  ییاهزور  هب  ار  بنیز  تسا ، رای  رطع  زا  رپ  هک  يا  هدروخ  مخز  ياوه 
قیمع دشک ؛ یم  سفن  .دنک  یم  رت  هدنز  شناج  رد  ار  ردارب  هنادواج  قشع  هقلح  هقلح  کشا ، .دش  یم  راشرـس  شردارب  ینابرهم  اب 

.دوش رپ  تسا ، ردارب  ياه  مخز  زا  رطعم  هک  ییاوه  زا  شدوجو  ات  دشک  یم  سفن 

.دنک سح  رتشیب  ار  قشع  ات  دشک  یم  سفن  مه  زاب  دشک ؛ یم  سفن 

یقلاخ یلع  / نوخ يداو 

.دود یم  ار  الب  تشد  نایهار  ریسم  رس ، همیسآ  میسن ، دنز و  یم  هسوب  ار  ناوراک  هتسخ  ياه  مدق  كاخ ،

میدقت دنتـشاذگ و  قشع  قبط  رب  ار  شیوخ  يادیـش  رـس  يزور  هک  ددرگ  یم  یناوراک  لابند  هب  ار  تشد  تعـسو  باتفآ ، مه  زونه 
.دندومن بوبحم 

.دیآ یم  ناوراک  تسا ! هدرب  ورف  شتآ  باجح  رد  رس  هدومن و  خرس  يور  مرش ، تدش  زا  دیشروخ  ییوگ 

متام رد  ار  ایلوا  تشاداو و  يراز  هب  ار  اـیبنا  هک  يا  هثداـح  ناـهگان  زا  دـنز  یم  هجـض  دـنز ؛ یم  هجـض  تشد ، دـیآ و  یم  ناوراـک 
هنابات یب  اه ، لخن  زونه  تاومسلا .» لها  عیمج  یلع  تاومسلا  یف  کتبیصم  تمظع  تلج و   » هک یتبیـصم  زا  دنز  یم  هجـض  .دناشن 

مدق غارس  ارحص  ياه  هزیر  نش  زونه  .دنشخب  یمن  دنا ، هدوب  میظع  يا  هعجاف  دهاش  هکنیا  رطاخ  هب  ار  دوخ  دننز و  یم  رس  رب  تسد 
.دندوب زیخالب  يداو  نیا  تنیز  شیپ ، ینیعبرا  هک  دریگ  یم  ار  ینادرم  نینهآ  ياه 
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مـشچ تارف ، زونه  .دـنواک  یم  شیوجو  تسج  هب  ار  نیمز  دـنهاوخ و  یم  ار  شیوخ  هاـم  ارحـص ، نیا  يوـس  مک  ناگراتـس  زوـنه 
رد ار  دوخ  زونه  ناتسلخن  دنیشنب و  اشامت  هب  ار  ناوراک  روآ  بآ  هرهچ  رگید ، راب  کی  رگم  ات  تسا  هداتـسیا  لحاس  هبل  رب  هدوشگ ،

.دنیب یم  راک  هانگ  وا  تداهش 

.دراد یم  ناهنپ  مالسلااهیلع  بنیز  رگتمالم  هاگن  زا  ار  دوخ  ناشیرپ ، هدنمرش و  بآ ، زونه 

يوب ردقچ  كاخ  نیا  هآ ! .دنیآ  یم  دورف  اه  لمحم  زا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  نیتسار  ناقـشاع  دنا و  هدیـسر  الب  يداو  هب  اه  بکرم 
رد ار  ادـخ  لوسر  ياـه  هنادرد  دـیاشگب و  شوغآ  هک  تسا  هدوب  هتخوس  باـتفآ  كاـخ  نیا  ریدـقت  دـهد ! یممالـسلا  هیلع  نیـسح 
لآ نادـناخ  ینابزیم  تسا ؛ هدرک  هدامآ  یناـبزیم  يارب  ار  دوخ  ـالاح  .دوش  كربتم  سدـقم و  شدوجو ، هراـپ  هراـپ  دریگب و  شوغآ 

ییاروشاع ناشروضح ، هبذج  .تسا  نانآ  دوجو  نمی  هب  دوش ، یم  رادیدپ  نیمز  نامـسآ و  زا  یتمحر  رگا  هک  یناسک  ینابزیم  هّللا ،
ار اضف  رگید  راب  نیسح ! ای  ياهدایرف  .دنناشفا  یم  البرک  نامسآ  هب  متام  قریب  نانز ، هنیس  رـس و  رب  ناگتـشرف ، هک  هدرک  اپ  هب  رگید 

.تسا هدز  وناز  متام  رد  ناوراک  .تسا  هدرک  رطعم 

يریشمش هلا  حور  !/ يدمآ شوخ  مغ  يداو  هب 

؟ هن ای  تسا  هدنام  كاخ  يور  زونه  اهدسج  هک  ینیبب  ینیبب ؟ ار  يزیچ  هچ  يا  هدمآ 

؟ ینیبب ار  زیچ  هچ  يا  هدمآ  هن ؟ ای  تسا  دولآ  لِگ  مه  زونه  تارف ، هک  ینیبب  هن ؟ ای  تسا  نوگ  خرس  زونه  نیمز  هک  ینیبب 

ییان رگید  وت  رگم  يدز ؛ هجض  یتسناوت  هچ  ره  يدرک و  هراظن  ار  زیچ  همه  لت ، نآ  رب  هک  وت  یشاب !؟ هدیدن  وت  هک  دوب  يزیچ  رگم 
رگم دراد ؟ ار  وت  ياه  هلان  نآ  بات  رگید  نیمز  رگم  ینیـشنب ؟ كاخ  رد  هرابود  ینک و  رـس  رب  كاخ  هرابود  ینک و  هیوم  هک  يراد 

؟ دراد ار  وت  ربص  مه  وا 

.تسا هدرب  داب  مه  ار  اه  همیخ  رتسکاخ  رگید  ینیبب ؟ ار  يزیچ  هچ  يا  هدمآ 

! يدمآ شوخ  الب  برک و  هب  ...يا  هدمآ  هک  لاح  ...درک  دوش  یم  هچ 
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زورون دیع 

يدابآدوواد هموصعم  / مالس نیس  تفه 

تداب كرابم  دیع  ندمآ  ایقاس ! »

« تدای زا  دورم  يدرک  هک  دیعاوم  ناو 

.ناراب هزبس و  نادنب  هنیآ  شلد  ربا ؛ دیشروخ و  هزیمآ  شیاه ، مشچ  .دنخبل  هفوکش و  زا  رپ  ینادمچ  اب  دیآ ؛ یم  راهب 

رد كاخ ، دسر و  یم  هار  زا  زورون  .دنناوخ  یم  وشو  تسـش  هب  ار  كرچ  نیمز  لالز ، ییاهدور  شیاه ، ماگ  در  زا  دیآ و  یم  راهب 
.دنور یم  مه  شابداش  هب  هنیآ  لگ و  اب  ینابرهم  تسد  رد  تسد  رهش ، نامدرم  .دنک  یم  زاغآ  نتسر  تفگش ، يزیخاتسر 

.دوش یم  حاتتفا  تعیبط  ناسنا و  هراونشج  هنوگ ، نیا  دنوش و  یم  هدوشگ  مه  تمس  هب  رامش  یب  ییاه  هرجنپ  اه  بلق  زا 

.میرگنب تربع  هدید  هب  رییغت ، لوحت و  همه  نیا  هب  ات  دنرذگ ؛ رد  ربا  نوچ  اه  هظحل  دیوگب  ام  هب  ات  هدمآ  راهب 

يآ نوریب  هچنغ  زا  لگ  وچ  میوگ  یم  هدرپ  رد  نخس  »

« يزورون ریم  مکح  تسین  يزور  جنپ  زا  شیب  هک 

اه هنال  يوس  هب  راودیما  هدناکت ، اه  لاب  زا  فرب  اهوتـسرپ  .دـنادش  دـمآرد و  اه  لگ  زارف  رب  تسد ، رد  منبـش  ياه  هساک  اه ، هناورپ 
.دندرگ یمزاب 
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یم یگزات  توارط و  سابل  نیمز ، نامـسآ و  رکیپ  رب  دراب و  یم  ناراب  هاگ ، دنک و  یم  یهاشداپ  اهربا  رب  دبات و  یم  دیـشروخ  هاگ ،
یم زور  دور و  یم  بش  دـیآ ، یم  راـهب  دور و  یم  ناتـسمز  هک  ناـنچ  ینتفر ؛ ار  یندـمآ  ره  تسا و  یندـمآ  ار  ینتفر  ره  .دـناشوپ 

.مینک یط  ار  نامز  ياه  هداج  يدبا ، يدصقم  تمس  هب  دیاب  ریزگان  مییآ و  یم  ناهج  هب  يزور  زین  ام  دیآ ؛

ییاتـسیا و هک  مینادـب  ات  .دـنک  نامرادـیب  یـشوگرخ  زارد  ياه  باوخ  زا  دـیوشب و  نامراسخر  زا  ار  تلفغ  درگ  ات  دـیآ  یم  زورون 
.تسا بادرم  هویش  دوکر ،

! بولقلا بلقم  ای 

.میشاب یم  رهم  رذب  شدوپ  رات و  رد  میراپس و  یم  ینشور  هناخدور  هب  تدای  هب  ار  نام  هتفرگ  راگنز  ياه  بلق 

تـسد اه  لاح  نیرتهب  هب  نامیا ، تقادص و  قشع و  حالـس  اب  ات  نک  نام  يرای  اه ! لاح  هدنهدرییغت  يا  بش ، زور و  هدننکریبدت  يا 
ياه لد  رد  میشاب ، هدناکت  نامناج  حور و  زا  ار  هنیک  یگریت و  رابغ  یتقو  .میبای 

.دوب دهاوخ  هدرتسگ  یگداس  مالس و  نیس  تفه  نام  یباتفآ 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / لد هرفس 

، يزمرق یهام  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  دوش ؛ یم  هدـیمد  نیـس  تفه  رادـلگ  هرفـس  رد  دوارت و  یم  راـهب  لدـتعم  ياـه  سفن  زا  زورون ،
.دنک یم  دزشوگ  بآ  زا  یکچوک  گنت  نایم  ار  یگدنز  هزات  رارکت 

همش ات  دنک ، هیده  بیس ،»  » خرـس ياه  هنوگ  سپ  زا  ار  قشع  ات  دنیچ  یم  هقیلـس  اب  دروآ و  یم  راهب  رازاب  زا  ار  نیـس  تفه  زورون ،
ناوت یم  ونمس »  » مدنگ ینیریش و  زا  رپ  معط  رد  ار  تکرب  الاح  .دروآ  ناغمرا  هب  لبنس ،»  » ياه گربلگ  يال  هبال  زا  ار  تشهب  زا  يا 

.دیشچ

هکـس  » هناد هناد  درک و  هتـسد  ار  توارط  هدروآ ، هناخ  هب  ار  تعیبط  زا  يا  هکت  هک  ناوج  يا  هزبس  هدروخ  هناش  ناوسیگ  اب  ناوت  یم 
رد یکدوک ، موصعم  قوش  ات  تشاک  هناکدوک  ياه  تسد  رد  دنهد ، یم  دـیع  يوب  دـننز و  یم  قرب  هرفـس  رانک  رد  هک  ار  ون » ياه 

.دفوکشب ناشمشچ  غاب 

شیوخ هبتر  يادنلب  هب  تسا ، هدیمرآ  ناسنا  ذفان  هاگن  رد  هچنآ  دـنریگ ، یم  یـشیپ  مه  زا  هریاد  نیا  رد  هک  ییاه  یتفگـش  ياپ  هباپ 
قرو هرجنپ  کچوک  باق  رد  اهنت  ار  تعیبط  باتک  دزیخ و  یمرب 
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صن نایب ، هزجعم  زا  ینامسآ  مالس »  » تفه ات  دنک  یمن  هصالخ  ...و  هزبس  بیـس و  لبنـس و  هب  ار  لد  هرفـس  نیـس  تفه  دنز و  یمن 
: تساه هنیس  قاور  نیشنالاب  یمالسا ، یناریا -  تنس  رد  هک  ینامهیم  دوش ؛ نامهیم  شا  هنیس  يارس  هب  نآرق 

« ٍمیحَر ِّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَس  »

.دشاب تبحم  نیا  روآ  مایپ  يا  هطساو  هکنآ  یب  دوش ؛ یم  لاسرا  دنوادخ ، اتمه  یب  بناج  زا  هک  تسا  يدورد 

« ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یّتَح  َیِه  ٌمالَس  »

.دنک یناغارچ  ار  قفا  هدیپس ، دلوت  ات  میراد  یم  هدنز  لد ، يرادیب  هب  هک  تسا  ییاه  بش  هدرپ  رد  مالس  تکرب و 

« َنیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  »

تـسد هب  دـیحوت ، لحاس  تمـس  هب  ور  ار  تلاـسر  یتشک  ناکـس  هک  وا  حون ؛ رب  هدـنبات  تسا  يراـج  دـنوادخ  تمحر »  » و مالـس » »
.تفرگ

« َمیهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  »

.دز ربت  ار  یگنس  ياه  همسجم  كرش ، نتسکش  يارب  هک  میهاربا  و 

« َنوُراه یسُوم َو  یلَع  ٌمالَس  »

.دروآ ياج  هب  ار  يردارب  قح  هک  نوراه  دماین و  هوتس  هب  ار  شتوبن  لیئارسا ، ینب  ياه  هناهب  رفک و  زا  هک  یسوم  و 

« َنیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَس  َنیسای َو  ِلآ  یلَع  ٌمالَس  »

زا ار  شتـسرپ  ترطف  ات  دندوب  یهلا  ماهلا  رادتناما  هک  تقیقح  نالوسر  ایبنا ، هعماج  و  نیـسای » لآ   » رب دـنوادخ  تمحر »  » و مالـس » »
.دنزاس رود  تافارخ  لهج و  بتاکم و  ههاریب  اه و  تب  هنال  یلاوح 

یناما مثیم  / یگدنز نیس  تفه 

تفه ، » دنا هتشاد  نام  ینازرا  هک  ون  یتصرف  هنارکش  هب  یگداتسیا ، تمواقم و  هنارکش  هب  ناتـسمز ، ياه  هندرگ  زا  روبع  هنارکـش  هب 
.مییاشگ یم  نیس  تفه  نام ، هدز  امرس  ياه  لد  قاجا  اهنت  دوب ، نام  یمرگ  رونت  اهنت  هک  قشع  ساپ  هب  .مییاشگ  یم  نیس »
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.دنرهش یگدنزرس  دامن  دنا ، نشور  رگا  نادیم  ياه  هراوف 

«. وا زا  ام  یندش ، تسم  ام  زا  هداب   » .دنزبس ياه  لد  ریوصت  دنزبس ، رگا  اه  هنیزبس 

.مییامیپب دیاب  لاس ، هب  لاس  هک  تسا  یگدنز  ناوخ  تفه  تمالع  نیس ، تفه 

.اه یتخس  اه و  یتحار  رد  اه ، يداش  اه و  جنر  رد  تسام  یگتسبمه  روشنم  هرفس ،» »

زا ار  اه  هنیـس  تسب ، میهاوخن  رگیدکی  هودنا  رب  ار  اه  مشچ  مینزب ؛ دنخبل  مه  ام  رگا  .دنز  یم  دنخبل  هزبس » « ؛ دـنز یم  دـنخبل  هنیآ » »
.تشابنا میهاوخن  رگیدکی  هنیک 

.ندوب هدنشخب  شمیسن  دهد ، یم  دای  ار  ندوب  دازآ  شنامسآ ، دراد ؛ يدایز  ياه  سرد  راهب ،

.تسا ییاشامت  اهرادیپس  ياپ  بآ ، ياه  ندز  وناز  .ار  ینابرهم  دزومآ و  یم  ار  ندوب  بیجن  شا ، هوکـش  همه  اب  دـیآ ، یم  هک  دـیع 
مه تسا و  نشور  شروـنت  شتآ  مه  هک  تساـم  هبلک  رت ، ییاـشامت  تـسا و  ییاـشامت  اـه  هـکرب  ياـپ  کـشجنگ ، ياـه  ندز  وـناز 
ْزور جنپ  تصش و  دصیس و  رد  ام  یفاص  تقادص و  .ام  یفاص  تقادص و  زا  تسا  يا  هدرپ  ْنایم  اهنت  دیع ، .شیاه  مدآ  لد  غارچلچ 
یم هک  دیع  .دنروخ  یم  هطبغ  ام  یگنرکی  هب  اه  ساملا  .میتیمیمص  افص و  همانـشیامن  نارگیزاب  ام  .دیآ  یمرد  شیامن  هب  يرگیزاب ،
زور تفه  نام  شزاون  ياه  تشگنا  ات  مییاشگ  یم  نیس » تفه   » .میزیر یم  نارذگهر  همه  هتسد  يور  ار  نامتبحم  بالگ  ام  دیآ ،

.ناگدید ترسح  هب  ناگدیشک و  راظتنا  هب  مینک  شا  هیده  ات  میرب  یم  رازاب  هچوک و  هب  ار  دیما  ام  .دشاب  هدوشگ  هتفه 

.نام یگداس  کنخ  ياه  هیاس  زا  ام و  ياه  مالس  زا  دریگب  تقبس  دناوت  یمن  سک  چیه 

مه هب  لاس ، ره  نیس  تفه  رـس  رب  ار  نامیاه  تسد  نوچ  تسا ، يرگید  ياه  تسد  رد  نوچ  هاگ ؛ چیه  دنز  یمن  خی  ام  ياه  تسد 
؛ دوش یم  عورش  اه  « نیس  » همه اب  ام  دهع  دیدجت  دیآ ، یم  هک  دیع  .مینز  یم  هرگ 

.رگید ياه  نیس  همه  اب  و  یگداس »  » نیس اب  تواخس ،»  » نیس اب  مالس ،»  » نیس اب 

.بوخ همه  شنارتخد  بوخ ، همه  شنارسپ  بوخ ، همه  شناردام  دنبوخ ، همه  شناردپ  درادن ؛ مک  چیه  ام  هرفس  نیس  تفه 

.میزومآ یم  نامدیع  نیس » تفه   » بتکم رد  ار  یگدنز  ام 

.تسا نامهار  هشیمه  هیامرس  ردام ، ياعد  ردپ و  نآرق 

 . ...یگدنز نیس  تفه  مییاشگ ؛ یم  نیس  تفه  دیآ ، یم  هک  دیع 

ص:46

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


یجنپ هجیدخ  / هشیمه ینابرهم 

.نم تسد  رود  يانشآ  تسا  هداتسیا  هناخ  رد  تشپ  .ار  شندمآ  رطع  مشک  یم  سفن 

.تسا هدمآ  ناتساب  ناراگزور  زا  هدز ، خی  ياه  میوقت  يامرس  زوس و  يال  هبال  زا  اه ، لصف  ینالوط  ياه  هداج  زا 

، هراشا کی  هب  ات  تسا  هدمآ  رگ  هزجعم  یناتسد  اب  فیطل ، نیگآرطع  يادر  نامه  اب  زبس ، یتبیه  رد  تسا ؛ هداتسیا  رد  تشپ  کنیا ،
نت رب  ار  تبحم  زبس  شوپ  نت  دـناشوپب  كاخ و  ینایرع  رب  دـنارتسگب  ار  شهاگن  گنر  تفه  ناینرپ  لاس و  هناـخ  هب  دراذـگب  مدـق 

.نیس تفه  هرفس  ياپ  ام ، اب  دنیشنب  بآ و  ياه  هساک  رد  دناصقرب  ار  خرس  ياه  بیس  ناتخرد و 

ات دنکـشب ، ار  ناتـسمز  يوداج  ات  تسا  هدمآ  زارد ؛ رود و  ياه  هصق  اب  هشیمه ، ياه  ینابرهم  نامه  اب  تسا ؛ هداتـسیا  هناخ  رد  بش 
.دناوخب يرادیب  هنارت  هدنام ، باوخ  رد  كاخ  شوگ  هب 

هب دروآ  یم  تکرب  هک  يا  هرفس  رد  دنیچب  ات  دیرخ  نیـس  تفه  رازاب ، زا  مردام  هک  زور  نامه  زا  ما ؛ هدینـش  ار  شندمآ  يادص  نم 
.هناخ

مردارب نم و  هک  يا  هظحل  نامه  زا  .كربت  يارب  تشاذـگ ، یم  نآرق  يال  ار  هدروخن  ات  ياـه  سانکـسا  ردـپ ، هک  يزور  ناـمه  زا 
هک هظحل  نامه  زا  .میتسشن  نیس  تفه  هرفس  ياپ  میدیشوپ و  هزات  ياه  سابل 

.هناخ ياوه  رد  دیچیپ  ادخ  ینابرهم  يوب  ...نمحرلا و  ...دناوخ  نآرق  مردپ 

.مدرک سح  ار  شندمآ  رطع  نم  هظحل ، نامه  زا 

.تسا هداتسیا  هناخ  رد  تشپ 

! مراد شتسود  ردقچ  نم  و 

، دـنریگ یم  نشج  ناتخرد  دوش ، یم  ضوع  ایند  دوش ، یم  رپ  یگزات  يوب  زا  هناخ  ددـنخ ، یم  هشیمه  رداـم  دـیآ ، یم  هار  زا  هک  وا 
راظتنا رد  هناربص ، یب  نم  دـنوش و  یم  ریزارـس  اـه  هنادـیع  دـنوش ، یم  دنمتواخـس  اـه  تسد  .دوش  یم  غاد  اهدـیدزاب  دـید و  رازاـب 

«. وا  » راظتنا رد  ما و  « يدیع »
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«. دوش یم  راهب  ناملصف  راهچ  « ؛ دنک یمن  یلصف  کی  طقف  ار  ناملاس  هک  يراهب  مرت ؛ گرزب  يراهب  راظتنا  رد  نم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / مشیدنا یم  راهب  هب 

.هرابود يزاغآ  یلاوتم و  یشدرگ  هب  هرابود ؛ نتساخرب  هب  دوخ ؛ هب  دنز  یم  مدایرف  راهب ،

.اه یشوماخ  اه و  گرم  درس  نطب  زا  ینتساخرب  هب  هرابود ؛ یگدنز  هب  دنز  یم  مدایرف  راهب ،

.دناشوپب منت  رب  ییافوکش  زبس  نماد  دهاوخ ، یم  دریگ و  یم  ناتسمز  هدز  خی  ناتسد  زا  ارم  راهب ،

.اه توکس  اه و  باوخ  کیرات  ناهد  زا  يرادیب  هب  دنز  یم  دایرف  راهب ،

«. لاوحالا لوحلا و  لوحم  ای  « ؛ درب یم  فرژ  يرکفت  تعسو  هب  دراد و  یمرب  ارم  راهب ،

: دبوک یم  اه  مشچ  اه و  شوگ  ياه  هزاورد  رب  راهب  هک  تسا  هشیمه  ياه  لاس 

«. ار نیمز  درس  رس  زا  باوخ  ندیرپ  دیونشب ، .دیرگنب  دیوش و  خارف  »

.یگدنز زاب  ناتسد  تمس  هب  هرابود  يا  هرجنپ  تسا ؛ هرابود  يزاغآ  نیا 

.تسا هتشذگ  اه  باوخ  اهدامجنا و  زا  راهب ،

تارذ يانمت  ياـه  تسد  ناـتخرد و  تونق  هک  یناگدـنام  باوخ  رد  يرادـیب  يارب  شنیرفآ ، زا  هراـبود  یحیبست  يارب  تسا  هدـمآ 
«. راهنلا لیللا و  ّربدم  ای  « ؛ دنونش یمن  ار  ملاع 

.رتگرزب يروش  دای  هب  درب  یم  دراپس ؛ یم  رکفت  ياه  هیداب  هب  ارم  دسر و  یم  هار  زا  راهب 

.دبوشآ یم  ار  میاه  باوخ  دزیر و  یم  میاه  هناش  رب  داعم ، دای  زا  ینهاریپ  اب  راهب ،

انلاح لوح  : » دنک یم  ممارآ  ناقشاع ، ياوجن  ملکت  موش و  یم  تاجانم  رـسارس  راهب ، ياون  مه  مور و  یم  الاب  میاه  تسد  هرجنپ  زا 
«. لاحلا نسحا  یلإ 

.دشاپ یم  نیمز  شوماخ  نت  رب  تسا و  هتفرگ  شیاه  تسد  رد  ار  توارط  حور  زورون ، میسن 

.میدیشک دق  رگید  لاس  کی  .میدش  گرزب  رگید  لاس  کی 
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ار مدوخ  منیشنب و  لیوحت  لاس  هرفـس  رـس  هک  مشیدنا  یم  يدیع  هب  نم  تسایهم و  ندش  بوخ  يارب  هدنخرف  يزاغآ  رگید و  یلاس 
.منک زاغآ 

هناراهب یماجنا  هک  مراذگب  ماگ  ییاه  هداج  رد  مراپسن و  اه  یهایـس  اهداب و  تسد  هب  ار  مرمع  هناراهب  هک  مشیدنا  یم  يراهب  هب  نم 
.دنشاب هتشاد 

طخ یب  ار  مدیدج  لاس  لیوحت  دوشن و  هتـشون  ملامعا  هدنورپ  رب  یلافغا  نایـصع و  رابغ  درگ و  چیه  هک  مشیدـنا  یم  يدـیع  هب  نم 
.منک زاغآ  ما  هتشذگ  لاس  رتفد  رب  یگدروخ ،

یمرخ هفطاع  / هدروخ ناراب  ياه  کلپ  تشپ 

.دریگ یم  هزات  یناج  تعیبط ،

.دنوش یم  ام  هرفس  مه  اه ، یهام 

.دنک یم  ذوفن  اه  هناخ  جنک  ات  راهب ،

.دنکش یم  ار  هچغاب  درس  توکس  اهرانم  هزات  ياوآ  دننک و  یم  یط  ار  ناش  یگدنز  ياهزور  نیرتداش  اهداشمش ،

تعیبـط زبـس  ناوراـک  هب  دراد ، دـنخبل  هنیآ و  تعـسو  هب  یلد  هک  ره  اـت  دـنادرگ  یم  هچوک  هب  هچوک  ار  شا  یقـشاع  لـیبنز  راـهب ،
.دشخب الج  نیدرورف ، يراج  راشبآ  رد  ار  شناج  حور و  ددنویپب و 

تـشپ شریگارف ، زبس و  بالقنا  زاغآ  اب  شیاه و  هفوکـش  هزات  روهظ  اب  شا ، یگداس  مامت  اب  ار  راـهب  ینک ، زاـب  هک  ار  تیاـه  مشچ 
 . ...زاغآ ینوگرگد  یگدنلاب ، هزات  سح  درک ؛ یهاوخ  ساسحا  تا  هدروخ  ناراب  ياه  کلپ 

.ینک میسرت  ار  ادخ  لصف  نیرتزبس  ات  ینک  یم  فیدر  ار  تنهذ  بوخ  ياه  هژاو  مامت 

رد ار  تیمی »  » و ییحی »  » فرگش زار  هک  ره  يارب  وا و  يارب  نم ، يارب  دیرفآ ؛ وت  يارب  ار  راهب  ادخ 

.دنک یم  رواب  دنیب و  یم  تقلخ  تسد  هریچ  شاقن  رثا  نیرتابیز 

، ناتـسمز کیرات  درـس و  ياه  هچوک  ياهتنا  رد  توارط ، دـیما و  زا  يراب  هلوک  اب  هک  ینیب  یم  ار  راهب  ینک ، زاب  هک  ار  تیاه  مشچ 
.دنوش یم  زاغآ  لوا  زا  هرابود  اه  میوقت  هک  دهد  یم  ار  ییادرف  تراشب  هدرک و  نهپ  ار  شا  يزبسرس  یگزات و  طاسب 
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نیدلاردب مظاکدمحم  / راهب ياپ  يادص 

.دنراهب ندید  هب  فلکم  همه  زورما  زا 

.تسا هدش  هک  دوش  رداص  ناراب ، بناج  زا  دیاب  نیدرورف  يزبسرس  روتسد  .دوش  یم  عورش  اه  كدصاق  غالبا  هلحرم  اب  نیدرورف ،

! میشاب هتشادن  میوقت  ياه  يزادرپ  هیرظن  یخرب  هب  يراک 

رب هک  يراج  نتورف و  ياـه  بآ  زا  رتارف  یلیلد  هچ  تخرد !؟ زبس  ياهدـمآ  تفر و  نیا  زا  رتهب  یلیلد  .تساـم  يور  شیپ  زیچ  همه 
؟ دنا هتشاذگ  هحص  تعیبط  توارط 

ياضما هب  دنا ، هدمآرب  ایند  زا  هک  ییاهزور  نیا  .دنا  هتشاذگ  تشگنا  دجو ،»  » زبس تعیرش  يور  هک  اه  لگ  زا  رت  نشور  یتجح  هچ 
.دنوش نازیوآ  لزغ ، ياه  هخاش  رس  زا  دنراد  تبغر  ایؤر  ناکدوک  همه  .دنهد  یم  رگید  ییوب  دنسر ؛ یم  قشع 

.دنوش زاغآ  زورون  اب  هک  دنوش  یم  راهب  زا  رپ  یتقو  اه  میوقت 

.دنا هتشاک  نیرفآ  ياه  لگ  دوخ ، تمس  ود  رد  اه  هداج  .تسا  هتشذگ  ناتخرد  كانباوخ  ياه  تصرف  نک ! هاگن 

.تسا هدمآرد  عامس  هب  نیمز  تسا ، راهب  دبس  رد  هک  يزبس  ياه  تراشب  زا 

یم هچ  درک ! تشادرب  قوش  طقف  راهب ، هعرزم  زا  دیاب  .دیآ  یم  راهب  ياپ  يادص  نک ؛ هناور  اه  لگنج  اهراشبآ و  تمـس  هب  ار  تلد 
.دوش یمن  ادیپ  نیمز  طاسب  رد  قوش  زا  ریغ  يزیچ  اهزور  نیا  ًالصا  میوگ ؟

یم اهرود  ات  ار  اهنآ  داب ، ناتـسد  هدش و  هدورـس  نیدرورف  زیگنا  لد  ياتـسور  رد  هک  تسا  یبان  ياهرعـش  ینک ، یم  هاگن  فرط  ره 
.درب

.شیور تسا و  دلوت  يرگن ، یم  وس  ره  هب  .تسا  هدش  رشتنم  فعش ،

زا دننامن  اج  ات  دننزب  راهب  زبس  هماج  هب  ار  دوخ  دنیایب و  رت  عیرس  هچ  ره  کیرات ، ياه  هداج  دنتسه  رگا 

.قشع تکربرپ  هلفاق 
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نـشور تایآ  همه  نیا  روهظ  هک  یمـشچ  داب  روک  .دنوش  یم  وحم  شریـسم  زا  اه  كاشاخ  سخ و  شمدق ، نمی  هب  دیآ و  یم  راهب 
! مکارتم ياه  یشوخ  همه  نیا  دنیب ، یمن  ار 

! دنا هداتسیا  راهب  مارتحا  هب  هک  ار  مسبتم  ناتخرد  زا  یهوبنا  درک  لاسرا  رگید  لوصف  يارب  تشادرب و  ریوصت  دیاب 

! درادرب كرت  رگید ، لوصف  رد  یهاوخابیز  نیرولب  هزیرغ  نیا  تشاذگ  دیابن 

.تسوت نم و  ياه  تسد  هدهع  هب  اه ، هیراهب  لالز  ياه  ماج  زا  يریگدرگ 

.مینادب ردق  تسا ؛ هداتسرف  ام  یهار  هب  مشچ  يارب  ار  راهب  هدرک و  زاب  ناهد  هزات  نامز  راظتنا ، همه  نیا  زا  دعب 

یجنپ هجیدخ  / یسدق سفن 

«! راصبالا بولقلا و  بلقم  ای  »

.كاخ هرتسگ  رد  هدیچیپ  تسوت ، يادص  نیا 

زا هدرک  رپ  ار  كاـخ  هماـش  هک  تسوت  روضح  روانـش  لایـس و  رطع  .دزو  یم  تاـنیاک  يـال  هبـال  رد  هک  تسوـت  زاوآ  نانـشور  نیا 
.نیمز ياه  مشچ  زا  هدوبر  ار  باوخ  شیور ، توارط 

.تسا هدناشوپ  ینابرهم  ياه  یسای  زا  يریرح  ار  نیمز  هک  تا ، هولج  هب  دنا  هدوشگ  مشچ  اه  لگ  هک  تسوت  روضح  رطع  زا 

! ییابیز همه  نیا  زا  هللا  ناحبس 

هب تشد ، هب  لگ ، هب  دشخب  یم  یگدنز  هدرم و  كاخ  ياه  نایرـش  رد  تسا  هدـش  يراج  هک  تسوت  یـسدق  ياه  سفن  زاجعا  نیا 
.هایگ

.مایق نامرف  ناتخرد ، هب  دهد و  یم  شورخ  هزاجا  اه  هناخدور  هب  هک  تسوت  یسدق  ياه  سفن  زاجعا  نیا 

ناراب ینامهیم  هب  ار  اه  تشد  دنمتواخـس ؛ نابرهم و  ار  اـهربا  تسا و  هدرک  ناـحلا  شوخ  ار  اـه  هدـنرپ  هک  تسوت  ینآرق  هجهل  نیا 
.تسا هدناوخارف  هناشاک  هب  ار  اهوتسرپ  هدرک و  توعد 
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«! راهنلا لیللا و  ربدم  ای  »

هرفس زا  نیمز ، ات  دش  نشور  وت  نذا  هب  زور ، زور و  بش و  رورم  روبع و  رب  دیزو  تا  هدارا  میسن 

! دیوجب لالح  همقل  تا ، هنامیرک 

دنیآرد و شالت  هب  ار  وت  تمحر  لضف و  اه ، مدـق  دنـشاب و  رکاش  ار  تریگارف  ینابرهم  اه ، مشچ  ات  قفا  يادـنلب  رب  يدـناشن  ار  زور 
! تا هناخ  رد  زا  دنریگب  يزور » ، » اه تسد 

.ار یگرمزور  رارکت و  میاهزور ، اه و  بش  زا  ریگب  کنیا ، دنور ، یم  دنیآ و  یم  مه  یپ  زا  هک  ار  بش  زور و  و 

.نادرگ تا  ینابرهم  ناتسد  نابیاس  نامهیم  ار  میاهزور  نک و  نشور  شیوخ  رون  هب  ار  میاه  بش  یکیرات 

«! لاوحالا لوحلا و  لوحم  ای  »

.دوش یم  ناوج  وت ، مسبت  کی  هب  هدوسرف ، ریپ و  نیمز  .درذگ  یم  اه  لصف  راطق 

گرم و رارکت  رد  نتسیز ،»  » قیاقد رد  تسا  هدش  اپ  هب  يزیخاتسر  .دنشورخ  یم  دکار  ياه  هناخور  .دنوش  یم  هدنز  هدرم ، ناتخرد 
! شنیرفآ نایرج  رد  تسا  هدیچیپ  هک  تسوت  دیحوت  يوب  نیا  .یپایپ  ياهدلوت 

، زورید ات  .دـنک  یم  زاجعا  هک  تسوت  راکهاش  تمایق  يزورما ، يزورید و  ياه  میوقت  رد  میدـق ، دـیدج و  ياـه  لاـس  لـیوحت  رد 
! تساهدلوت هرتسگ  نیمز ، زورما ، یگدنز و  زا  دوب  یهت  كاخ ،

دنمتداعس مظعا  / نتسیز زاوآ 

.نامسآ هب  ور  ییاه  تسد  وزرآ و  زا  رپ  ییاه  مشچ  اب  قایتشا ، زا  رپ  ياه  لد  رد  یگشیمه  ياعد  نامه  نینط  اب  دمآ ؛ راهب  و 

هک دنز  یم  هسرپ  اه  هچوک  رد  دنفسا  يوب  زونه  .دریگب  رس  زا  ار  یگدنز  هرابود  نیمز  ات  دش  رتسکاخ  نامسآ ، یب  ياه  هام  سونقق 
.دسر یم  هار  زا  همیسارس  راهب 

 . ...دیآ یم  ییادص 

، اهرابیوج رد  تسا  بآ  رارکت  يادص  تسه ، رگا  ییادص 
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.اهرازتشک اب  تسا  دور  نتخیمآ  يادص 

.دنیآ یم  رود  ياه  نیمزرس  زا  هک  تسا  رجاهم  ناغرم  زاورپ  يادص 

دیـشروخ و هب  ور  دشک  یم  دق  كاخ ، تملظ  زا  هک  يا  هناد  قایتشا  يادـص  لاس ، نهک  یتخرد  رب  تسا  يا  هناوج  شیور  يادـص 
.دروآ یم  رب  رس  يا  هرخص  ریز  زا  هک  تسا  يا  هزبس  يادص 

.ناراب دلوت  رد  تسا  داب  ربا و  هلهله  يادص 

.دشیدنا یم  ندش  هناورپ  هب  هک  تسا  يا  هلیپ  ندروخ  كرت  يادص 

.تسادخ يادص  تسا ، ندوب  ضحم  يادص  تسه  رگا  ییادص  .روانهپ  كاخ  نیا  هنهپ  رد  تسا  یکچوک  مرک  ندیزخ  يادص 

یناخ میرک  هزمح  / كاخ رطعم  هرطاخ 

.اه هفوکش  نشج  رد  روضح  يارب  زبس  ییادر  اب  ناسنا ؛ تعیبط و  يدنواشیوخ  زا  رگید  يا  هرطاخ  دیدجت  دیآ ؛ یم  راهب 

.وزرآ دیما و  اب  لگ ، لبلب و  اب  اه ، هناورپ  رازلگ و  غاب و  اب  تشد ، هوک و  همشچ و  اب  دیآ ؛ یم  راهب 

.تعیبط رطع  هدیپس ، رطع  زا  راشرس  دیآ ؛ یم  راهب 

.تاکرب تایآ و  زا  تفرعم ، تمکح و  زا  تسد  رد  يا  هنییآ  اب  دیآ ؛ یم  راهب 

.قشاع رادیب و  نایرمق  زاوآ  اب  شوپزبس ، هتسجخ و  یتماق  اب  دیآ ؛ یم  راهب 

.یتسس يدرس و  اب  زیتس  يارب  دیآ ؛ یم  راهب 

.كاخ رطعم  هرطاخ  نیا  گرزب و  لوحت  نیا  تعیبط ، هتسجرب  زار  نیا  دیآ ؛ یم  راهب 

.دنک یم  راثن  رهم  هسوب  قوشعم ، هاگرد  رب  هک  يا  هنازرف  قشاع  نانوچ  دیآ ؛ یم  راهب 

.یقشاع یتسود و  رییغت ، لوحت و  تکرب ، تکرح و  لصف  دیآ ؛ یم  راهب 

.يرادیب ییابیز و  ّرس  يداش ، یتفگش و  زمر  تقلخ ، تمظع  هدش  نایع  ّرس  تعیبط ، لامک  رطع  دیآ ؛ یم  راهب  و 
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هداز یقت  هبیط  / راشرس ياه  هیناث 

يوب يدـمحم ، زر و  کـخیم ، .دـنک  یم  تسم  ار  یهاگحبـص  ياوه  نسوس ، رطع  .دـچیپ  یم  اـه  گرب  يـال  هبـال  رد  راـهب ، يوـب 
.دننکارپ یم  هچغاب  نایم  ار  یگزات  یگدنز و 

، هدوشگ ياه  هرجنپ  سپ  زا  زبس ، يزادـنا  مشچ  دـنریگ و  یم  ناج  اه  گرب  .دـهد  یم  دـیون  ار  هزات  یتعیبط  يراـهب ، شوخ  میـسن 
.دنک یم  يرگ  هولج 

.دچیپ یم  هرفس  گنراگنر  ياضف  رد  هزبس  يوب  .دنوش  یم  نهپ  یگنرکی ، تواخس و  ياه  هرفس 

.دنک یم  زاب  همه ، نیا  نایم  يرگید  ياج  خرس ، ياه  بیس  رطع 

ار هناخ  توکسرپ  ياضف  تعاس ، كات  کیت  .دنوش  دراو  یگدنز  هزات  ياه  هیناث  هب  ات  دنوش  یم  هدامآ  افـصاب ، گنرکی و  ياه  لد 
.دنک یم  رپ 

.تسا هدنامن  ون  لاس  نیزاغآ  ياه  هیناث  هب  يزیچ 

.درک همین  ود  ار  اه  نامز  نایم  هلصاف  هیناث ، نیسپاو  تشذگ و  لاس  کی 

«. لاحلا نسحأ  یلا  انلاح  لّوح  .لاوحالا  لوحلا و  لوحم  ای  .راهنلا  لیللا و  ربدم  ای  .راصبالا  بولقلا و  بلقم  ای  »

هب مرگلد  ون و  لاس  لولح  رد  دـنبای  یم  هرابود  شمارآ  اه  بلق  کیدزن و  رگیدـکی  هب  اه  لد  دـنوش و  یم  زاب  ینـشور  هب  اه  مشچ 
.دنک یم  چوک  ناتسمز  دچیپ و  یم  تعیبط  مادنا  رب  هنارفولین  راهب ، ساسحا  .دوش  یم  افص  ینابرهم و  ياه  هیتآ 
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رعش یناهج  زور 

یجنپ هجیدخ  / هناقشاع هسلخ 

فیطل و نوزحم ، داش و  يزاوآ  اب  .هشیدنا  نامسآ  یبآ  رد  دش ، اهر  لایخ ، یهانتیال  هرتسگ  ات  هتخانشان ، ياه  نیمزرس  زا  يا  هدنرپ 
.هنافراع هناقشاع و  نوزوم ،

ياه نیمزرـس  رد  تسا  نادرگرـس  یحبـش  نوچ  تسا ؛ باتـشرپ  شوماخ و  ساسحا ، يادنلب  رب  هدـنچیپ  درت و  يا  هقاس  نوچ  رعش ،
لقع و دوهـش ، فشک و  اب  هتخیمآ  اه ، هژاو  ناما  یب  شراب  هشیدنا و  ناتـسآ  رد  یناهگان  روهظ  اب  نورد ، هاگآدوخان  هدشان  فشک 

.قشع

ندنک لد  اهدوخ ، یب  اهدوخ و  زا  غراف  سک ، ره  زیچ و  ره  زا  یهت  قلطم ، یشیوخ  یب  رد  دوخ  اب  یتولخ  هناقشاع ، يا  هسلخ  رعش ؛
.تسدالاب ياوه  رد  دازآ  قلعم و  هبذاج ، يوداج  زا  ندش  اهر  اهدنب ، دیق و  زا  نتسسگ  كاخ ، زا 

.ابیز تشز و  زا  یقیفلت  نیریش ، روش و  بیکرت  اهرکش ، اهدهش و  ینیریش  ینامسآ ، ههلا  دهعتم ؛ رعش 

.اه هرازه  رگنوسفا  تسدارف ، ياه  نیمزرس  نکاس  دهعتم ؛ رعش 

.هفطاع لایخ و  زا  یناراب  تاملک ، لوسر  دهعتم ؛ رعش 

.لیس نوچ  یصاع  رگناریو و  میسن ، نوچ  لابکبس  اهر و  راشبآ ، نوچ  ناشورخ  دنلب و  هقعاص ، نوچ  یناهگان  هدننازوس و  رعش ؛
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یتالزغت رد  ناگدادلد ؛ مزب  عمـش  هاگ ، قیمع ، یتلاصا  رد  روانـش  ضحم ، یگنر  یب  رد  قرغ  اهداژن ، اه و  گنر  زا  هدـش  اهر  رعش ؛
.شود رب  یعابر  يالوش  ناشوین ؛ دنپ  يارب  یحصان  هاگ ، نت ، رب  هسامح  سابل  نادیم ؛ رد  نالی  یناوخزجر  هاگ ، هناقشاع ،

، رگ هوشع  زانط و  ریرح ، نوچ  فیطل ، مرن و  سودرف ، ياه  همغن  زا  يا  هدرپ  تسدرود ، ياه  نامسآ  زا  هدش  هدینش  یقیـسوم  رعش ؛
.یتشهب نامشچ  هایس  نوچ 

هجهل اب  انالوم ، تسد  رد  تسد  نوگانوگ ؛ ياه  نیمزرس  رد  نونکا ، ات  تسدرود  زا  اه ؛ نرق  یگنادواج  رد  هدش  اهر  يوداج  رعش ؛
 . ...و ظفاح  يوزرآ  تریح ؛ يداو  تفه  رفس  مه  هتوگ ، نیشن  مه  هنافراع ؛ یعامس  رد  نطنطم و  يا 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تسا دیپس  ناهج  هدنیآ  رعش ، اب 

.تسا هدش  نهپ  ایؤر  هرفس  ضورع ، يایرد  رانک 

.تساه یهام  فیرظ  يوهایه  زا  رپ  لیعافم ، ضوح  بل 

.ار رعش  ملاع  کی  دنک  یم  فیدر  دچیپ و  یم  اه  هیفاق  تمس  هب  لیخت ، لغب  زا  یسک 

.تسا رعش  زور  زور ،

ریوک رد  اـت  داـتفا  هار  تخیر و  دوخ  یتـسد  كاـس  رد  تشادرب و  ار  بآ  تارطاـخ  هناـخدور ، رتـسب  ياهرازنـش  يـال  هبـال  زا  دـیاب 
.میرواین مک  يا  هژاو  یگدنز ،

، يونثم دنز و  هیکت  شمارآ  یتشپ  هب  هیناث ، ياه  یگتـسخ  دنت  ضبن  اب  رگا  دروآ ؛ یمن  مک  تسین و  راتفرگ  یگدنز  رد  سک  چـیه 
.دزیرب شیارب  رعش  ياچ  ناکتسا  کی 

.درگنب يونثم  ْلزغ  ناتخرد  رب  ار  فعش  ياه  هویم  دهد و  روبع  غاب  هب  ور  یتشپ  برد  زا  ار  شلد  رگا  درادن ؛ يا  هصغ  سک  چیه 

ار یظفاحادخ  لزغ  يدوز  نیا  هب  هک  تسین  ییاهنآ  زا  دهد  یم  ناشن  دسر و  یم  رظن  هب  يا  هلاس  دـنچ  تسیب و  ناوج  رعـش ، اب  ایند 
.دناوخب

.دیسر قشع  ناراب  ریز  هب  ات  دز  لاق ، لیق و  سرد  تعاس  زا  دیاب  تسه ، رعاش  ات  درک و  دیاب  یگدنز  تسه ، رعش  ات  يرآ !
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هب ار  یناسر  تمدـخ  نیرت  ینامـسآ  هک  دنتـسه  ازرعـش  ياه  ناراب  نیمه  .تسا  هدرک  یناراب  ار  اـج  همه  اـهربا ، زیگنا  هرطاـخ  يوب 
.دنا هدرک  كاخ 

.تشاد میهاوخ  یباتفآ  ییاه  « دنب عیجرت   » ادرف دروخب ، ناراب  دنب ، يور  نارعاش  ياه  هژاو  رگا 

؛ یگدنز رد  قوش  ندرک  هدایپ  يارب  تسه  یمهم  ياهزیچ 

.تسا دیپس  ناهج  هدنیآ  دوش ، هتخود  رعش  ياه  بش  هب  زور  هاگن  رگا 

هداز یقت  هبیط  / ناغمرا

حور .میوگ  یم  ار  رعش  ازفا ؛ حور  یمیسن  اب  هارمه  توارطاب ، زبس و  یمدآ ؛ نهذ  لایخ و  ياه  هقاس  رد  تسا  يرفولین  شچیپ  نوچ 
.اه يداش  اه و  هودنا  رد  دننز  یم  هناوج  هک  دنظافلا  اه و  هژاو  زا  یکیراب  ياه  هقاس  .شفیطل  شوخ و  روضح  زا  دنک  یم  کنخ  ار 

.هدروآ لد  هب  ار  اهنآ  ماهلا  مادک  تسین  مولعم  هک  ذفان  یتاملک  اه ؛ بل  رب  دنوش  یم  هنارت  هاگ ،

یلاخ هشوگ  رد  دننک  یم  هناخ  تیب ، تیب  دنزاس و  یم  ار  اه  هژاو  نیرتابیز  هک  یتاملک  نهذ ، رظتنم  ياوه  رد  دنـصقر  یم  هنارعاش 
.اه هژاو  اه و  فرح  زا  يراب  هلوک  اب  دنز  یم  رس  ربخ ، یب  هاگ و  یب  هک  دنسانش  یمن  اپ  زا  رس  شندمآ  ياوه  رد  رس  .نهذ 

.شیوخ ملاع  رد  دنتسه  يرعش  مادک ، ره  شیاه  هیفاق  اه و  فیدر  هک  تسا  تاملک  روعش  زا  یناهج 

روـشرپ و بهتلم و  ياـه  بلق  يارب  تسا  یمیـسن  مارآ و  ياـه  لاـیخ  يارب  تسا  یتـبهوم  تـسا ؛ تـقلخ  هژاو  نـیرت  فـیطل  رعش ،
یم هنارعاش  تاظحل  ناماد  هب  هدزرس  هک  تسا  يا  هیده  .دور  یمن  سک  ره  غارـس  هب  هک  میالم  تسا  یـساسحا  نارعاش و  ترارح 

.دنزغل

.دنک یم  تسمرس  ار  اه  بش  یگریت  شا ، ییوداج  هایس و  نامشچ  اب  هزات و  شندمآ ، راهب  اب  ار  اه  هشیدنا  ناتسمز  رعش ،

يداش حبص  رد  تسا  یعولط  یهاگ  .عمش  نازرل  ياه  هلعـش  رد  فرگـش  تسا  یتولخ  .ناراد  هدنز  بش  توکـس  رد  تسا  یباتهم 
زا تسا  يا  هرجنپ  .دسر  یم  رعاش  ياونش  شوگ  هب  هک  تسا  دنیاشوخ  يدورـس  نوچمه  .اه  مغ  تبرغ  رد  تسا  یبورغ  هاگ ، اه و 

، دوش هدوشگ  هاگ  ره  هک  لایخ 
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.دننک یم  یناشفا  مزب  راو ، یقاس  شیوخ ، هنافراع  نشج  رد  دنا و  هدمآ  عامس  هب  هنارعاش  هک  ینیب  یم  ار  یناهج  وس  نآ 

ره هک  نارعاـش  دوجو  رد  قشع  زا  زیربـل  تسا  یماـج  دسانـش و  یم  بوخ  ار  شیوـخ  ناراـی  هک  اـه  هژاو  زا  رپ  تسا  یناـهد  رعش ،
زا تساه  لاس  هک  هدرک  هنخر  يونعم  ياه  يونثم  ناج  رد  نانچ  شبوشآرپ  گنهآ  .شزیگنا  لد  رکـس  زا  دـنوش  یم  تسم  هظحل ،

ناشندینـش هب  اه  مشچ  مه  زونه  هک  دود  یم  ظفاح  ياه  لزغ  تشد  رب  ناـنچ  شا ، هناوهآ  ياـه  لزغت  .ییآ  یم  روش  هب  ناشندـینش 
.فیطل ياه  ساسحا  همه  يارب  تسا  یناغمرا  رعش ، .دنا  ییامنرنه  همه  نیا  ناهد  هب  تشگنا  دننام و  یم  هریخ 

يریما نیسح  / هتخوس زاوآ 

.ار ملزغت  تلاسر  دندیسرپ  یم  نم  زا  اه  هژاو  .دنا  هدمآ  مرادید  هب  هکئالم ، تئیه  رد  هک  مدید  ار  اه  هژاو  باوخ  بشید 

؟ ار تهآ  ار و  تبلق  ياه  ضبن  ار و  تیولگ  ياه  ضغب  ییارس  یم  هک  يارب  تسیک ؟ تیاه  هژاو  يادخ  دندیسرپ  نم  زا 

.دوبن تمان  ندرب  تئرج  ارم  یلو  دندرک ؛ ما  هذخاؤم  اه  هژاو  .دندش  لزان  نم  رب  لاؤس  ناگتشرف 

مامت وت ، مان  زا  يریوصت  لابند  .ما  هدیشون  ار  ناهج  نارعاش  ياه  ناوید  مامت  وت ، لایخ  زا  يریوصت  یپ  رد  هک  ما  هراوآ  يرعاش  نم 
.تسا هدنامن  لزغ  زا  مان  یب  يربق  يونثم و  زا  فیحن  يرکیپ  زج  نم  زا  لاح  ما و  هدش  لزغ  ار  مرمع 

! دیآ یمن  ما  هحتاف  هب  یلایع  دنزرف و  یتح  دش و  مگ  وت  نتفای  ياوه  رد  مهاگمارآ  هک  يا  تشذگ ، وت  لایخ  رد  مراگزور  هک  يا 

نوزوم و مناسنا ؛ هتـسخ  هرجنح  نم  تاملک ، هتخوس  رهـش  نم  اـه ، هژاو  ناریو  لـگنج  نم  اـه ، باـتک  هدـش  کـشخ  هناـخدور  نم 
.دننم رهش  نانابهگن  اهنت  میاه  هیفاق  هتسکشرس ؛

هچنآ ره  دیرادرب  مدوجو  زا  تسا ، زاب  امش  يور  هب  مرهش  هزاورد  راگن ؛ هاگن  هنایزات  يا  هوشع ! ناکرت  يا  دییاین ؛ الاب  میاهراوید  زا 
.دیناوخب زاوآ  دیدنخب و  دینک ، هیرگ  نم  اب  دیناوت  یم  دیهاوخ ! یم 
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؟ نات يداش  فینصت  ای  مشاب  ناتزامن  تونق 

.دنلاصو رهش  راربا  میاه ، هژاو  نم  .ما  هداز  قشع  هرازه  رد  نم 

! مرادرب ناتدوجو  زا  رابغ  دیراذگب 

.رکف نوزوم  قافتا  رشب و  هتخوس  زاوآ  مرعش ؛ نم 

يوسوم تاداس  هفطاع  / تاملک عامس 

.دراذگ یم  نیمز  يور  هب  هتسهآ  ار  شیاه  ماگ  رعش ، دنوش و  یم  زاب  اه  هرجنپ 

.دیآ یم  دنک و  یم  روبع  نهذ  یبآ  ياه  هطقن  زا  اه ، تسدرود  زا  دیآ ؛ یم  اه  هنارک  یب  زا 

.تسا نامسآ  رد  وتسرپ  زاوآ  زاغآ  رعش ، .دریگ  یم  باعل  گنر و  رعش ، تسا ، يراج  ینابرهم  اج  ره 

.تسا هوبنا  ناتخرد  يال  هبال  داب ، دایرف  رعش ،

.تسا هنافراع  یعامس  رد  تاملک  شخرچ  رعش ،

.تسا نهذ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ظفاح  هناقشاع  ياوجن  رعش ،

.تسا زورید  هصق  رعش ،

.لد هنیآ  زا  لد  رابغ  ندودز  قوشعم و  يارب  نتسیز  تسا ؛ نتسیز  يارب  زورما  هناهب  رعش ،

.تساه یکیرات  هچیرد  زا  لاصو  حبص  راظتنا  ادرف ، رعش  و 

يزور دیآرب  رهم  قفا  زا  لصو  حبص  »

« يزور دیآ  رس  هب  نارجه  هریت  بش  نیو 

يریما نیسح  / قشع ربمایپ 

لزغ .ینایامن  یم  ار  تیدبا  هدـید ، بحاص  ناگدـید  لباقم  رد  هک  یتسه  يا  هنییآ  وت  .مشاب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  يامنب  شاب ! ما  هنییآ 
دایرف میوگ ، یم  .نم  يوگم  زار  يوش  یم  منابز و  رب  مناتـسد و  رب  یمارخ  یم  ناـمارخ و  یتسم و  یـشون  یم  هک  ار  میاـهدرد  نم !

بحاـص یلد ، لـها  رگم  اـت  ما ؛ هداـهن  نآ  رد  ار  یگدـنز  ياـهزار  هک  ار  مگرزبرداـم  ریپ  هچقودنـص  يراد  یم  هگن  یلو  منز ؛ یم 
.دیاشگب ار  وت  یکولس ،
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.رعش ینعی  يرشب ؛ یشاقن  نیرتابیز  یقیسوم و  نیرتهب  ادص ، نیرتهب  وت 
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.دشاب كاخ  هچوک  هداز  رگا  یتح  دنک ؛ یم  یشاقن  ار  ادخ  رهش  هک  تسا  یشاقن  تساهدیاب ؛ نابز  رعش ،» »

.اه هژاو  نیمزرس  رد  تسا  قشع  ربمایپ  رعش ،» »

! ار اه  هژاو  تب  نکشب  رشب ؛ ترطف  رب  نک  جاجتحا  ندیزرو  رهم  ناگیادخ  ربمایپ  يا  سپ 

.هّللا زا  وگب ؛ رهم  دحاو  يادخ  زا 

یمیظعلادبع همطاف  / رعش تسد  رد  تسد 

مه اه  لزغ  مشچ  ارم  دمهف  یمن  الاح 

مه ار  نم  مان  هدرب  دای  زا  اه  تیب  و 

تسا هدروخ  كرت  مراعشا  ضغب  مرادن  يرعش 

تسا هدرم  مگر  رد  ندورس  اه ، ندوب  ساسحا 

؟ تسین اه  لزغ  تسد  هچیزاب  ام  يایند 

!؟ تسین اهنت  زورما  وگب  سپ  لد ، دشن  رعاش 

...بارهس زا  مرعش  اجنیا  دش  رتاهنت  هک  الاح 

...بآ يادص  بارهس و  گنهآ  زا  رتاهنت 

! دناوخ یمن  ار  رعاش  رکف  الاح  هک  يرهش 

...دناد یمن  ار  يرانق  نیا  يولگ  ضغب 

درک هل  اه  هدنخ  ياپ  ریز  رد  ار  ساسحا 

؟ درک هل  ارچ  ار  اه  لزغ  اجنیا  هن ! هک  ار  ام 

رهش يارب  نم  رعش  تسا  هدوهیب  هک  یتقو 

رهش يازع  رد  ار  اه  کشا  مزیرب  دیاب 

دش دهاوخ  بوذ  میاه  هصغ  اب  ملد  یتقو 
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دش دهاوخ  بوذ  میارب  لگ  عمش و  هناورپ ،

دش مهاوخ  نفد  یتح  درم و  مهاوخ  رعش  اب 

دش مهاوخ  نفد  اه  لزغ  درد و  رتفد  اب 

درک دهاوخ  هیرگ  اجنیا  نم  دعب  لزغ  یتح 

درک دهاوخ  هیرگ  ایند  ياهرعاش  نامشچ 

دوب دهاوخ  رعش  ياه  تسد  نایم  متسد 

دوب دهاوخ  رعش  يارب  اهنت  ما  یگنتلد 

متسه نیشتآ  مرعش  يایند  اب  ردق  نآ 

متسد اه ، هصغ  دوجو  اب  دشاب  مرگ  هک 

درد لایخ و  نسح و  هژاو و  اپارس  مرهش 

درس ینامسآ  تفه  زا  هشوگ  کی  طقف  مرهش 

زاب اما  تسا ؛ ینافوت  هچرگ  هشیمه  مرهش 

زاورپ همه  نیا  اب  ما  هناورپ  نیرتابیز 
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بآ یناهج  زور 

هراشا

هبنشراهچ

نیدرورف 1385  2

رفص 1427  21

Mar.22.2006

يدمحم سابع  / يراج لالز 

! ینشور هناشن  ییاهر ، هناشن  یکاپ ، هناشن  وت  يا 

.اهر يا  هدازآ ، ناور  يا  زاوآ ، شوخ  سدقم  يا 

.دننک یم  دننام  وت  هب  ار  هنارک  یب  ره  هک  ییوت 

.كاخ زا  دنک  یم  رب  رس  وت  رهم  اب  یهایگ  رهم  ره  .هدنیاپ  تسا و  نشور  وت  زا  ناهج  یلالز ! رسارس  يا 

.یناروشب ار  غاد  ینارابب و  ار  رهم  ات  يوش  یم  ناراب 

یگنارک یب  زا  ینک  نامزیربل  شیوخ و  نوچمه  ینک ؛ لالز  ییوشب و  ار  ام  ات  میراپس  یم  وت  هب  نت 

.تیاهایرد

.ام یگدنلاب  شیور و  دبایب  نایرج  ات  شاب  يراج  تسوت ؛ ناور  یلالز  رب  ام  یگدنز  هیاپ  یلالز ! يا 

هتخادـنا رگنل  وت  يولهپ  تسا ، تاجن  لحاس  هچنآ  ره  راـهب ! رداـم  يا  هدـنور و  قشع  يا  يراـج ، رهم  يا  سدـقم ، يا  یمارگ ، يا 
.تسا هدرک  يراج  ار  یگدنز  وت  يادص  رد  شمارآ  .تسا 
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ياه یگنتلد  زار  مه  یباتفآ ، ياـهزور  نامـسآ  یبآ  داز  مه  ادـیپان ، نارک  یب  نیمز ، رب  دـنوادخ  ییاـشامت  هنیآ  يا  لـالز ، یبآ  يا 
! نامیاهادرف زورما و  زورید و  مامتان 

.دور یم  باوخ  هب  نیمز ، هک  تسوت  يادص  اب  شمارآ ! يراج  يا  قشع ، يا 

شوخ ناغرم  زاوآ  زا  ار  اپرید  ياهراهب  توارط  تیاـهراشبآ ، ياـهزاوآ  دـیوش و  یم  نت  تدـنلب  ياـهراشبآ  رد  ناـهج  حبـص ، ره 
.دنک رپ  ار  نام  هدرک  مد  ياه  هناخ  ياوه  قشع ، رهم و  ات  دننک  یم  راشرس  زاوآ ،

! اه یباداش  هیام  يا  بآ ، يا  هزیکاپ ، كاپ و  يا  لالز ، يراج  يا  يراج و  لالز  يا  هدب ! نایرج  ام  یقشاع  هب  شاب و  يراج 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / لالز

.تسا تخس  نامیارب  تندوبن  مه  هظحل  کی  یتح 

وت یب  تشد ، شوماخ  قیاقد  ًامتح  وت ! یب  دـش  نیـشن  مه  افـص  اب  دوش  یمن  راگنا  وت ! اب  تسا  هدـش  هداز  تقادـص ، یکاـپ و  راـگنا 
.دراد مک  يزیچ 

یم هدایپ  ربا  زا  اه  هتشرف  درت  شوغآ  رد  یتقو  دسر ، یم  شوگ  هب  تتارطق  تنطیـش  يادص  يرذگ و  یم  يوج  زا  ناداش  هک  یتقو 
رکف نیا  هب  سک  چـیه  دـهد ، یم  شزاون  ار  مشچ  جاوما ، نایم  رد  تهاگن  قرب  یتقو  ییآ ، یم  نیمز  يا  هوهق  یناـمهیم  هب  يوش و 

رد مییوشب و  دور  مادـک  شزاون  لـالز  رد  ار  ناـملد  تقو  نآ  دوش ؟ یم  هچ  دریگب ، اـم  زا  ار  وت  ادـخ  زور  کـی  رگا  هک  دـنک  یمن 
!؟ مینزب مدق  ناراب  مادک  فیطل  تقادص 

.يراذگب نامیاهنت  يورب و  دیاش  هک  هدرکن  روطخ  نامنهذ  هب  تقو  چیه  میا ؛ هدرکن  رکف  تندوبن  هب  زگره  ام  هن !

! مینک یمن  یشالت  چیه  تندادن  تسد  زا  يارب  اما  میسرت ؛ یم  مه  شرکف  زا  ًالصا  یناد ، یم 

! میتفین هراچ  رکف  هب  هک  هدرک  وداج  ار  ام  یسک  راگنا  اما  مینیب ؛ یم  ار  تندش  مک  تندش و  ردک  مینیب ؛ یم  زور  ره  ار  تندش  رغال 
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نامسآ هب  ناممشچ  هک  ییآ  یمن  ردق  نآ  ای  دوش ؛ یم  رتزومرم  ربا  هناخ  زا  وت  ترفاسم  هعفد ، ره  الاح 

هدرکن محر  نامدوخ  هب  یتح  هک  ام  تقو ، نآ  .ینک  یم  نامریگلفاغ  هک  ییآ  یم  اباحم  یب  هلجع و  اب  ردـق  نآ  ای  دوش و  یم  دـیفس 
.میراد لیلد  یب  تقفش  عقوت  وت  زا  میا ،

؛ میا هدناجنر  نامدوخ  زا  ار  وت  هک  ام  میا ، هدولآ  ار  وت  لیلد  ره  هب  هک  ام  میا ، هتشادن  هگن  ار  وت  مارتحا  هک  ام  یـشابن !؟ رهق  ام  اب  ارچ 
.میهدب تتسد  زا  زور  کی  دیاش  هدشن  نامرواب  زونه  هک ، متفگ  اما  میناد ؛ یم  ار  تشزرا  نک  رواب  یسدقم ! ام  يارب  نک  رواب  اما 

.یبآ وت  هک  یتایح ، هیام  وت  هک  يدودحم ، وت  هک  دیآ  یم  نامدای  دراد  رگید  دوش ؛ یم  نامرواب  دراد  رگید 

نیدلاردب مظاک  دمحم  !/ دابآ هشیمه  بآ  هناخ 

.دنوش یم  يراهب  اهراشبآ ، شخب  مارآ  همزمز  اب  اه  هظحل  كانشطع  يولگ  .دشک  یم  رس  هعرج  هعرج  ار  بآ  یگنشت ،

یم ایوگ  دوش ؛ یم  رـضاح  ام  هرفـس  رـس  عقوم ، هب  دـشوپ و  یم  نیرولب  ياه  ماج  گـنراگنر و  ياـه  فرظ  زا  یـسابل  بآ ، هشیمه 
.دناشچب ام  هب  ار  ناراسهوک  ياه  همشچ  زا  یمعط  دهاوخ 

! دیآ یم  بآ  فیطل  مادنا  هب  ردقچ  نوزوم ، رشرش  دنزاس ؛ یم  ار  تایح  باذج  یقیسوم  اهایرد ، اه و  هناخدور 

.دنبآ یباداش  هنشت  اهدنوآ ، هک  مینیبب  میربب و  اه  لگنج  هب  یمد  ار  شیوخ  هاگن 

سرد دوش ؛ یم  هداد  شتسد  هب  شا  يدودرم  همانراک  دریگن ، سرد  بآ  زا  هک  یـسک  .دپت  یم  تخرد  ياه  گر  رد  بآ ، تارطق 
.تسا کشخ  وا  تفرعم  يولگ  دوشن ، يراهب  بان ، یلالز  بآ و  نافرع  اب  هک  یسک  .تسا  نایرج  یلالز و  بآ ،

دوش و رو  هطوغ  بآ  یـساپسان  شطع  رد  هک  رتهب  نامه  دـنیبن ، ار  يراج  ياهراشبآ  نیا  لایـس و  ياـه  همـشچ  همه  نیا  هک  یـسک 
.دنزب اپ  تسد و 

.تسا هدرب  شیپ  یگتفیش  هبترم  ات  ار  ناهج  بآ ، اهنت  هک  دنناد  یم  دنبآ ؛ تلزنم  ناسانشردق  هلیبق  زا  اما  نارعاش 
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.تسا يراج  تیفافش ، نارعاش  یمامت  راعشا  رد  بآ » ياپ  يادص  »

.دنامب دابآ  هشیمه  بآ ، هناخ  ات  مینکن » لگ  ار  بآ  ، » مه اب  همه  سپ 

.يا هرخص  رب  تسا  هدمآ  هنشت  يا  هدنرپ  مینزب ؛ قرو  ار  تعیبط  موبلآ  مییایب 

مالس ادخ  نشور  تایح  هب  کچوک  يا  هناوج  نآ ، لد  زا  هک  گنس  یتخس  رب  ناراب  منرت  مینزب ؛ قرو 

.تسا هدرک 

مه ریوصت  نیا  يراج ؛ تمعن  نیا  میظعت  مارتحا و  هب  دـنا  هدز  وناز  اه  همـشچ  رانک  اه ، لافـس  هنـشت  يولگ  اب  اه  ناـسنا  مینزب ؛ قرو 
یم نوریب  رگید ، ياه  تمعن  اهنآ  نیتسآ  زا  مه  دـنتمارک و  لها  اهرابیوج  اـه و  همـشچ  دوخ  مه  تسا  فافـش  اـه  بآ  همه  دـننام 

.دنز

! بآ دهد  یم  هیده  ام  هب  ییاه  تمحر  هچ 

يریشمش هللا  حور  / يراج تایح 

.یناور نآ  رد  هک  ییوج  يادص  هچ  تناراب و  يادص  هچ  تراشبآ ، يادص  هچ  تسا ؛ یگدنز  ایند  کی  تمنرت ، يادص 

.تسا یبآ  وت  گنر  هکنآ  اب  دوش ؛ یم  زبس  تیاپ  ياج  ینک ، یم  رذگ  اج  ره  هب  يراد و  هلجع  هشیمه 

شا يذغاک  قیاق  تجاوما ، رب  ات  وت ؛ زور  ره  روبع  رظتنم  یکدوک ، دشاب و  هدنامرد  وت  زا  يا  هرطق  هب  یلاهن  دیاش  نوچ  يور  یم  وت 
دـشک و یم  بآ  ار  شیاـه  ساـبل  هـک  ینز  دـنک و  یم  ناور  شناتـسد  رب  ار  وـت  هدز و  ـالاب  نیتـسآ  هـک  يدرم  اـی  .دـنک  روانـش  ار 

 . ...يا هدوب  اهنآ  يزاب  بآ  دهاش  هشیمه  وت  .دنشاپ  یم  ناشتروص  رس و  رب  ار  وت  يوج ، نایم  رد  شناکدوک 

زا سپ  رت و  هوبنا  رتزبس و  زور  ره  ناشیاه  گرب  دنوش و  یم  دنمونت  وت  قمر  اب  ناتخرد ، دننک و  یم  انمت  دنکم و  یم  ار  وت  اه  هشیر 
دننک و یم  دنلب  نامـسآ  رب  رـس  دنریگ و  یمرب  وت  زا  يا  هعرج  دننیـشن و  یم  يوج  بل  دنرپ و  یم  اه  هخاش  نایم  زا  ناگدـنرپ  نآ ،

 . ...دنشک یم  رپ  یبآ  هشیمه  نامسآ  رد  دننک و  یم  زاورپ  هرابود 

.یتسه يراج  زونه  نامسآ ، نیا  ریز  وت ، و 
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ولناخراس یتمعن  همطاف  / راهب يوب 

هدینـش ناسنا  ياپ  يادص  یگدنز و  زا  دش  رپ  اج  همه  .دـمآ  شوه  هب  نیمز  دز و  تعیبط  تروص  هب  یبآ  ادـخ  .دوب  هنـشت  شنیرفآ 
ناسنا مامت  رگا  یتح  دـسرت ؛ یمن  شتآ  زا  یـسک  الاح  .درک  همزمز  اه  هناد  شوگ  رد  ار  راهب  يوب  داب ، تفرگ و  ناج  كاخ ، .دـش 

يارب یلیلد  اهربا  دـنامب و  زبس  هشیمه  شنیرفآ  دـننزب و  اـهایرد  هب  ار  ناـشلد  مدرم  هک  دراد  بآ  ردـق  نآ  نیمز  دـنریگب ، شتآ  اـه 
.دوش کبس  ایرد  رد  اه  هناخدور  فرح  ات  دنشاب  هتشاد  نیمز  ياهدرد  نتسیرگ 

.بآ یناهج  دلوت  زور  رد  میا ، هتسشن  نشج  هب  ناهج  نامدرم  اب  ار  وت  دلوت  زور  تسین ، هنشت  یسک  هک  الاح  ًالصا 

هداز خیش  یلع  / بآ یناهج  شطع 

كورچ هتـسب و  هنیپ  ناتـسد  هک  یتقو  دـنز ، یم  وت  ناـیرج  زا  ناـسنا  ضبن  هک  یتقو  دوش ، یم  هدـنز  وت  زا  زیچ  همه  منیب  یم  یتـقو 
، دراد یمرب  كرت  وت  شطع  رد  اـه  بل  هک  یتـقو  دکـشخ ، یم  وت  دوبن  رد  کـشم ، هک  یتـقو  دریگ ، یم  ار  وت  نماد  ریوک ، هدروخ 

.تسش ار  اه  مشچ  دوش  یم  وت  اب  داد ؛ دیابن  رده  درک ، دیابن  لِگ  ار  وت  درکن ؟ یناهج  ار  وت  دوب و  لفاغ  وت  زا  دوش  یم  هنوگچ 

.يدنوادخ ترفغم  روآدای  وت  تمحر ! لالز  يا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زادگناج  تلحر 

هراشا

هبنشراهچ

نیدرورف 1385  9

رفص 1427  28

Mar.29.2006

يدمحم سابع  / دنوادخ نیشن  مه 

.يورب هک  يا  هدامآ  .يوش  یهار  هک  يا  هدامآ 

.درزآ یم  ار  زاجح  رمع ، کی  هک  یخلت  تارطاخ  مامت  .رود  نادنچ  هن  ياه  لاس  شوخ  ياه  هرطاخ  هب  یناخرچ  یم  مشچ 

ناشتـسود هک  یناسک  زا  راگدنام ، یتلادـع  نابرهم و  يردارب  زا  شنابرهم ، ياهدـنخبل  زا  تنت ، هراپ  زا  تدوخ ، زا  ینکب ؛ لد  دـیاب 
.دنراد تتسود  يراد و 

.نتفر رارق  یب  ییوس ، زا  یندنک ، لد  گنتلد  ییوس ، زا 

هتشادرب ار  تا  هناخ  رفس ، يوب  .تسیخ  ياه  کلپ  رب  دوش  یم  رورم  هرطق  هرطق  دروخ و  یم  بات  تبات  یب  ياه  مشچ  رد  نامـسآ ،
.تسا

هنادواج یگدنز  زاغآ  زاغآ ، زاغآ ، يراگدنام ، زاغآ  راب ، نیا  دش و  خیرات  أدـبم  راب  کی  تترجه ، .دـَناوت  ندیـسر  رظتنم  اه  یلیخ 
.تسا

.دوش ترفسمه  ات  تسا  هداتسیا  رد  هناتسآ  رب  لیئربج 
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بلطملا و دـبع  .هتـسشن  شنابرهم  فسوی  رارق  یب  هّللادـبع ، بات و  یب  هنمآ ، .تسا  قشع  یمالک  مه  رارق  یب  مالـسلااهیلع  هجیدـخ 
.دننک میسقت  وت  اب  ار  ناش  ینابرهم  ات  دنا  هداتسیا  همیلح 

هودـنا زا  زیربل  هک  يا  هتـشرف  تا ؛ ینابرهم  هراتـس  ياه  يرارق  یب  مامت  زاغآرـس  یـشاب و  يراظتنا  مشچ  همه  نیا  نایاپ  ات  يور  یم 
دـش و دـنهاوخ  هدـنز  هکم  رد  هرابود  هک  ییاه  تب  هنیدـم و  نارگن  يزاجح ، نارگن  زونه  اـما  يور ؛ یم  .تسوت  ندـیدن  ياـهزور 
؟ دروآ یم  هار  هب  هک  ار  هارمگ  همه  نیا  درب ؛ دهاوخ  نایاپ  هب  یسک  هچ  ار  هار  همین  هار  همه  نیا  هک  نارگن  درک و  دنهاوخ  یگدنز 

.تسا تما  هروشلد  زا  رپ  تدوجو  اما  يور ؛ یم 

تسدقم مان  هب  ار  ناممالسا  مینزب و  دایرف  هشیمه  زا  رتدنلب  اه ، ماب  نیرتدنلب  يادنلب  رب  ار  تا  یگنادواج  ات  يور  یم  ینتفر ، ریزگان 
.تردارب تماما  ییوت و  هک  یلوسر  يداد و  نامناشن  وت  هک  ییادخ  ییاتکی  هب  میهدب  تداهش  میروخب و  دنگوس 

رب ار  نآرق  تاملک  نیلوا  هک  تیاه  سفن  زا  رت  کبـس  دـش ، یم  لزان  وت  رب  یحو  نیلوا  رد  هک  ییاـه  هیناـث  زا  رت  کبـس  يور ؛ یم 
.دندیشک یم  شود 

.دیشک یم  ار  تراظتنا  جارعم ، هک  یبش  زا  رت  کبس  يور ؛ یم 

! ام رب  درذگ  یم  خلت  هچ  زاجح ! رب  وت  یب  ياهزور  نیا  درذگ  یم  خلت  هچ 

! درذگ یم  خلت  هچ  درذگ ، یم  خلت  هچ 

ییاضر هدیمح  / شوماخ گنهآ 

ياه هناش  رب  دننز ! یم  سفن  سفن  ما  هنیس  رد  دصقم ، هب  ندیسر  یب  هتـسخ ، رفاسم  رازه  ییوگ  مونـش ، یم  ار  هاگنابـش  ياپ  يادص 
نینچ نیا  يزور  ما  هدنام  هریخ  .دنک  یمن  میاهر  هثداح ، ياه  ياه  يادص  تسا و  هتخاب  گنر  زور ، راسخر  .ما  هتشاذگ  رس  كاخ 

.دیشروخ ياه  ماگ  شوماخ  گنهآ  اب  ار  هتفخ  ورف 

دور یم  دنب  زا  ما  يرانق  اهزور  نیا 

دور یم  دنوادخ  لوسر  نیرخآ  نیا 

! ملانب مدوجو  مامت  زا  دیاب 

! دشاب رادازع  میولگ  دیاب 

رطعم ياوه  رد  ندـیرپ  تسا -  هدرک  زاـغآ  ار  رون  ياوه  رد  نتفرگ  لاـب  ادـخ ، ربماـیپ  نیرخآ  دـنریگب ! هودـنا  يوب  تاـملک ، دـیاب 
 - . ندیسر
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شیوخ رد  .مفاب  یم  هودنا  .تسین  ندورـس  لاجم  ار  میولگ  دنز ، یم  هجـض  منت  رد  نورد ، زا  یـسک  .تسا  یناراب  تخـس  منامـسآ 
.زادگناج تسا  یقارف  زاغآ  بش ، عولط  .ما  هتخیر  ورف 

.ما هداتسیا  كانمیب 

نم رد  هودـنا  .تسا  هتخیر  ورف  شیاـه  مشچ  يدوـگ  رد  هراتـس ، هچنآ  ره  .دـنک  یظفاحادـخ  اـت  هداتـسیا  تسا ؛ هداتـسیا  نئمطم  وا 
یم وا  نوچ  یهاگ  هیکت  لاـبند  زونه  .دـننک  یم  شیاوجن  کـیالم  نامـسآ ، ياـه  هکرب  رب  درذـگ و  یم  مارآ  .تسا  هتفرگ  تدـش 

.مدرگ

.تسا هدرک  مناریو  غاد ، نیا  .مزیوایب  نامسآ  هب  ار  میاه  مشچ  دیاب  .دشک  یم  هجنپ  منت  رد  بش 

.تسوا رادید  روخ  رد  ربمایپ ، قاتشم  ياه  مشچ  اهنت  تسا و  هدمآ  زاوشیپ  هب  لیئربج ،

ياه هنیدم ، تسا و  هتسکش  ار  شیوخ  نیرید  ضغب  هکم ، .دشک  یم  ار  شیاه  ماگ  راظتنا  تسدارف ، ياه  هداج  .درذگب  ات  هداتـسیا 
.دیرگ یم  ياه 

.دنبوک یم  هنیس  رب  هثداح ، مشچ  رد  مشچ  زاجح ، ياه  هندرگ  تسا و  دنلب  توکس  اه  لاس  هودنا  يادص  بعش ، زا 

مـشچ رد  مشچ  ربمایپ ، زاب و  يا  هچیرد  .تسا  هتفرگ  يرگید  گنر  نامـسآ ، .هتـسب  قفـش  ياه  هزاورد  تسا و  هدـش  موادـم  بش ،
.دشیدنا یم  ندیسر  هب  توکلم ،

.ما یناریو  ضرعم  رد  تخس  ما ؛ هتفرگ  هودنا  زا  هدمآرب  ياه  هیاس  هب  ار  متسد 

يدابآ دوواد  هموصعم  / گرتس غاد 

هدنام هلاچم  ولگ  رد  اه  ضغب  دنا و  هدناشوپ  ار  نامـسآ  اهربا ، .يراپـس  یم  مغ  نویـش و  تسد  هب  ار  هنیدـم  ياه  هچوک  يور و  یم 
.دنا

نامـشچ وت ، زا  سپ  يور و  یم  اهیبا ! ما  راوتـسا  هاگ  هیکت  يا  .دوش  یم  راوآ  رهـش ، ناـمیتی  رـس  رب  يردـپ  یب  رتسکاـخ  وت ، زا  سپ 
اهداـب رگید  .دـچیپ  یمن  بارحم  دجـسم و  ناـج  رد  تنانخـس  هحیار  رگید  .دریگ  یمرب  رد  يراـج  هـشیمه  يا  هناـخدور  ار  همطاـف 

باتفآ دنرتسگ و  یمن  نیمز  ياه  هناش  رب  ار  تتلادع  ناوسیگ 

.درک دهاوخن  شزاون  ار  هتسخ  ياه  هرجنپ  تا ، ینابرهم 
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، لیئربج هک  زور  نآ  .دنداد  نت  یـشوماخ  هب  قافن ، ملظ و  ياه  هدکـشتآ  دش و  سبح  ناشافخ  هنیـس  رد  سفن  يدمآ ، هک  زور  نآ 
داد و وشو  تسـش  ار  ناهج  يور  رـس و  یتسرپ ، هناگی  ناراب  دـش و  هتـسکش  لهج  میظع  ياه  تب  دـناوخ ، تَشوگ  رد  تثعب  دورس 

.دنا هتخیر  ورف  هداد و  فک  زا  رارق  اه ، هوک  تسا و  هداتفا  ناج  یب  یسوناف  نوچ  هام  يور ، یم  هک  الاح  ...الاح 

یبآ نامـشچ  زا  تس  يا  همـش  نامـسآ ، تفه  .دـنریگ  یم  وضو  وت  ناشخرد  هرهچ  رون  رد  زور  ره  اه  هنییآ  ینـشور ! روآ  مایپ  يا 
دندرب و یم  دای  زا  كاخ ، اهراورخ  ریز  رد  ار  نتسیز  موهفم  برع ، موصعم  ناکرتخد  دوب ، یقاب  ناهج  ات  دیاش  يدوبن ، وت  رگا  .تا 

.دروخ یم  مقر  نوخ  ریشمش و  اب  زاجح ، لهاج  ياه  لد  نوناق  زونه 

، شوپ هایـس  نارتوبک  يور ، یم  هک  نونکا  يدوب و  رهم  يدـیپس و  دـیون  یهایـس ، همه  نآ  نایم  رد  يدـمآ و  ریمـض  نشور  نیما و 
.دنا هدنکآ  نینوخ  یلد  اب  ار  تنتفر  نامسآ 

.تسا هدـنام  هریخ  ار  کیرات  ياه  قفا  تچوک  يازع  رد  اه ، لخن  يالوم  تسا و  رو  هطوغ  کشا  رد  ار  وت  گوس  اـه ، بآ  يوناـب 
.مینیشن یم  هیرگ  هب  یسک  یب  ياه  هچوک  رد  ار  تگرتس  غاد  میزیخ و  یمرب  رخف  هب  ار  تا  یگرزب  ایرد ! هوک و  دنزرف  يا 

يداب تهزن  / بابلا قد 

.دراد رگید  یگنهآ  توملا ، کلم  ندز  رد  يادص  راب  نیا  یبوک ؛ یم  ار  هناخ  رد  مارآ ، مالسلااهیلع ، همطاف  روضح  تمرح  هب 

نامـسآ نیما  دیوگ ، یم  نخـس  وت  اب  هکنیا  نک ؛ گنرد  یمک  .يربب  يدبا  جارعم  هب  ار  وا  ات  يا  هدمآ  يا ؛ هدمآ  لوسر  ینامهیم  هب 
.تسا لیئربج  نیمز ، اه و 

هب رـس  زین  وت  هک  مناد  یم  .یناتـسب  ار  یبن  ناج  مالـسلااهیلع ، همطاف  ياه  کشا  ناراب  ریز  اـت  تسا  راوشد  زین  وت  يارب  هک  مناد  یم 
ندیـشک رپ  نامز  تسین و  يا  هراچ  ایوگ  اما  دشابنمالـسلااهیلع ؛ رهطا  يارهز  نامـشچ  مغ  اـب  وس  مه  تنامـشچ  اـت  يا  هدـنکفا  ریز 

.تسا هدیسر  ارفهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

ادخ رون  شنامـشچ ، تسا ، هدـش  بوذ  قح  هار  رد  هّللا  لوسر  دوجو  یمامت  ینک ؟ زاغآ  اجک  زا  یهاوخ  یم  توملا ! کلم  .مردارب 
هار شیاهاپ ، هدوب و  ادـخ  باتک  لوزن  لحم  شبلق ، هدوب ، يراج  نآ  رب  وا  مالک  هتفگ و  نخـس  ادـخ  اب  شنابز  هدـید ، جارعم  رد  ار 

.تسا هدومیپ  ینیمز  ياهریسم  زا  رتهب  ار  ینامسآ  ياه 
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نیا یناد  یم  درک ؟ دـنهاوخ  هچ  شزیزع  همطاف  اب  وا ، زا  دـعب  یناد  یم  ایآ  كانهودـنا ! هظحل  نیا  ندروآ  بات  تسا  راوشد  هچ  هآ 
هیلع یـضترم  یلع  ناتـسد  دـنازوس و  دـنهاوخ  هنیک  لـهج و  شتآ  هب  يدرکن ، روبع  نآ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  نذا  یب  وـت  هک  ار  رد 

، ادخ لوسر  زا  سپ  یناد  یم  ایآ  دیناشک ؟ دنهاوخ  دنب  هب  تشاد ، هنیرید  سنا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ناتـسد  اب  هک  ار  مالـسلا 
ياه هسوب  هاگیاج  دنناشن و  یم  یگدیمخ  هب  ار  همطاف  يانعر  تماق  هنوگچ  هک  یناد  یم  تشذـگ ؟ دـهاوخ  هچ  وا  نت  ياه  هراپ  رب 

؟ دنیامن یم  يدوبک  هب  ار  لوسر 

! رت بیرغ  مه  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیب  لها  دوش و  یم  بیرغ  مه  نم  يارب  نیا  زا  سپ  هنیدم ، ياه  هچوک 

گنرد تَراک  رد  شیاه ، مشچ  یقالت  رد  وت  ات  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  شیاه  یگنتلد  مامت  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هنوگچ  هک  نک  هاگن 
! ینکن

حابص دنچ  نیا  دوب ؛ ینامسآ  لزا ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  حور  ناتـسب ! ار  ادخ  هدنب  نیرت  برقم  نیرتزیزع و  ناج  زیخرب و 
! سب دوب و  قلخ  تیاده  يارب  درک ، طوبه  نیمز  رب  هک  مه  ار 

هدازرکاذ نیسح  دیس  !/ دینزب يرس  ام  هب 

.میا هدش  میتی  ام 

.دنک كاپ  نامیاه  هنوگ  زا  ار  یمیتی  كانمغ  درگ  نیا  هتسناوتن  اه  نرق  تشذگ  یتح 

.ناتدای هب  دوش  یم  زیررس  ناماه  مشچ  زا  دشوج و  یم  زونه  هک  ام  لد  غاد  اما  راک ؛ شومارف  تسا و  درس  كاخ  دنیوگ  یم 

نات ینامـسآ  هاگن  هک  امـش  يارب  اما  نامروضح ؛ نیب  هتخادنا  هلـصاف  ناکم ، نامز و  هک  تسا  تسرد  .میتسه  امـش  نادنزرف  همه  ام 
یتح مییامش ؛ نامیتی  همه  ام  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  .تسا  ناسآ  میتی ، نادنزرف  زا  ییوجلد  ناکمال ، زا  دنک  یم  روبع 
رگا یتح  دـشاب ، هدیـسرن  نامماشم  هب  مه  هنیدـم  يوب  رگا  یتح  میـشابن ، مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  كاپ  لسن  زا  رگا 

، دیتسه نامردپ  امـش  میـشاب ؛ هتـشاذگن  نوریب  ناماهرهـش  هدودحم  زا  مه  ار  نامیاپ  رگا  یتح  میـشابن ، مه  هبعک  هظحل  کی  نامهم 
.نام یتسه  همه  نامدج و 

.هدشمگ مینام و  یم  غورف  یب  امش ، یب  .تسا  هدش  ام  هار  غارچ  امش ، راتفر  راتفگ و 

.هدز تبرغ  مینام و  یم  سک  یب  امش ، یب 
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راوج رد  ار  امـش  هک  الاح  .تسا  هدرک  رادازع  ار  نامیاه  هظحل  مامت  یمیتی ، ساـسحا  میا ، هداد  تسد  زا  رهاـظ  هب  ار  امـش  هک  ـالاح 
.نات ینابرهم  تمحر و  هب  مینک  یم  زاین  ساسحا  رتشیب  مینیب ، یم  یلزا  تمحر 

.ناناملسم ام  هب  ناتنامیتی ، هب  دینزب ؛ يرس  ام  هب  ادخ  هب  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / هتخوس يولگ 

.تسا کیدزن  هثداح  بارطضا ؛ ياه  هیناث  نیگهودنا ، هشیمه  ات  ياه  هیناث  راوگوس ، ياه  هیناث 

.تسا هداتسرف  يدنوادخ  هاگراب  يوس  هب  رفس ، هب  ار  شیاه  تسد 

! خیرات هتخوس  يولگ  ظفاحادخ ،

! ظفاحادخ .دچیپ  یم  كاخ  هرجنح  رد  ضغب ،

.دنا هتفر  ورف  هودنا  نابیرگ  رب  ایند  ياهرس  مامت 

.تسا کیدزن  قارف  اه ؛ هنوگ  رب  اه  مشچ  زا  دبوک  یم  رتدیدش  ناراب ،

! ظفاحادخ

دیـشروخ نوچ  شدای  ناهج ، ياه  هرجنپ  مامت  تشپ  زا  .دنبوک  یم  رـس  رب  کیالم  .هودنا  زا  دنازرل  یم  ار  نامـسآ  تفه  شیادـص 
.درذگب دیاب  تسا ؛ هتخیر  مه  رد  ار  شناج  ناهج ، نیا  ياه  فقس  ریز  سفنت  .دبات  یم 

! ظفاحادخ

هندرگ دزات  یم  رتدنت  قیاقد ، نسوت  رب  هتـسشن  وا  نازو و  یمیـسن  نوچ  دنرذگ و  یم  تارطاخ  دوش ، یم  رتدیدش  قه ، قه  يادـص 
.ار روبع  ياه 

.هدرشف يربا  هکت  نوچ  دراب  یم  تسا و  هداتسیا  شا  هنیس  هب  هنیس  لیئربج ، ربص  تسا و  شالت  اه  لاس  نینط  شیادص ،

.رت قیقر  ربمایپ  يادص  تسا و  هدش  رت  ظیلغ  رهظ ،

! ظفاحادخ

؛ نازخ رد  یتسد  راهب و  رد  یتسد  .تسود  رادـید  روخ  رد  شیاه  مشچ  .دوب  شا  یگتـسب  لد  هچنآ  هب  هتـسب  لد  هدـیرب و  ناـهج  زا 
.شیاه مشچ  رد  هدش  هصالخ  نامسآ 

! ظفاحادخ
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، کیالم فرط ، ره  زا  .تسا  کیدزن  هثداح  دنبوک ، یم  هنیس  رب  دننادرگ و  یمرب  رس  زاجح ، ياه  هندرگ 

! همطاف رارق  یب  یناراب و  ياه  مشچ  ظفاحادخ ، .دشیدنا  یم  روبع  هب  تخس  وا  ار و  شرتسب  ناینرپ  دنا  هدرتسگ  لاب 

! یلع نابرهم  ياه  تسد  رادافو و  ياهوزاب  ظفاحادخ ،

! یکدوک تارطاخ  رهش  هکم ، ظفاحادخ ،

! هشیمه ات  ياه  ینابرهم  رهش  هنیدم ، ظفاحادخ ،

! ظفاحادخ

.تسا هدیچیپ  رفـس  ماشم  رد  توکلم  رطعم  ياوه  .تسا  هدیرب  ار  كاخ  ناما  کشا ، ياه  ياه  .دوش  یم  شوماخ  مارآ  مارآ  ادـص 
...نیگهودنا هشیمه  ات  ياه  هیناث  ...راوگوس  ياه  هیناث 

یجنپ هجیدخ  !/ ظفاحادخ

، مارآ تلاسر ، يادا  زا  لابکبـس  اهر و  وت ، .دمآ  مه  رب  وت  ياه  کلپ  هک  دش  عورـش  ییاج  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  یـسک  یب  يارجام 
، ناگتشرف تاولص  منرت  رد  لیئربج ، رطعم  ياوه  رد  ناگتشرف ، تیحت  مالـس و  ماحدزا  رد  یتشاذگ ؛ دنوادخ  ینابرهم  ناماد  رب  رس 

.نم متام  کشا و  یگنادواج  رد  ناماوت ، هودنا  مغ و  هطاحا  رد 

.دنتشادن ساپ  ار  وت  یگرزب  هک  يراپس  یم  یموق  تسد  هب  ارم 

.دندز یم  گنس  ار  تروبع  يزور  هک  ییاه  هچوک  هب 

نامدرم لهج  .دنتفرگ  هرخس  هب  ار  تا  ینامسآ  تلاسر  يزور  هک  اهنآ  دندوشگ ؛ نابز  مخز  دنخـشیر و  هب  ناهد  هک  ییاه  هناخ  هب 
.یتخاون ار  شهاگرد  نولک  اهراب  وت  هک  هناخ  نامه  تسا ؛ هتفرگ  هناشن  ار  ما  هناخ  تسادق  رهش ، نیا 

تیاه سفن  رطع  زا  هنیدم ، ياه  هچوک  زونه  يداهن ، مه  رب  کلپ  وت  هک  دـش  عورـش  ییاج  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  یـسک  یب  ناتـساد 
! میوگن يزیچ  راذگب  هآ ، ...هک  دوب  رطعم 
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زا .یشابن  دوخ  زا  دعب  تخس  راگزور  دهاش  ات  يداهن  مه  رب  کلپ  وت  هک  دش  عورش  ییاج  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  یـسک  یب  ناتـساد 
.دینشن ار  تیادص  رهش ، هک  هظحل  نامه 

.دش زاغآ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لالم  جنر و  راگزور  دیدن ، ار  تنابرهم  هاگن  راگزور ، هک  هظحل  نامه  زا 

! ناوخب نآرق  هرابود  زیخرب و  ندوب ؟ وت  اب  شوخ  ناراگزور  نآ  تساجک 

! ضحم رون  ظفاحادخ ، يراج ! هشیمه  ات  هدیپس  ظفاحادخ ، كاخ ! هنهپ  رد  ریگارف  تمحر  يا  ظفاحادخ ،

.يراهب ياه  هظحل  رطع  ظفاحادخ ،

! يراج هشیمه  ات  تا  ینابرهم  يا  ظفاحادخ ،

شبات یلع  ربنق  / هنانح نوتس  زا  رت  بات  یب 

.دیپت یم  شنابرض  اب  یتسه  ضبن  هک  دنام  یم  زاب  شپت  زا  یبلق  زورما ،

.تفرگ یم  یتسه  شغورف  زا  اه  هراتس  مامت  هک  دنام  یم  زاب  شخرچ  زا  یمشچ  زورما ،

.دوشگ یم  ناشکهک  ناشکهک  ار  یتسه  ياهزار  شمالک ، هژاو  هژاو  هک  دنام  یمزاب  ملکت  زا  ینابز  زورما ،

.درک یم  سیدقت  حیبست و  زا  بلابل  ار  ناگتشرف  شیاهدنخبل ، هک  دنام  یمزاب  مسبت  زا  ینابل  زورما ،

.دروخ یم  مقر  نیمز  رمع  زور  نیرت  نیگمغ  زورما ،

.دروخ یمدنویپ  یهانتیال »  » تعسو هب  دنک و  یماهر  ار  كاخ  کچوک  شرف  دمحم ، یشرع  حور  زورما ،

.تسا یگشیمه  دمحم  جارعم  راب ، نیا 

؟ دننامب هدنبات  هک  دنریگب  ماهلا  ینارون  قرشم  مادک  زا  اه  هراتس  وت ، نازورف  نامشچ  یب 

؟ دنک حیبست  سیدقت و  زا  راشرس  هنارت ، مادک  ار  ناگتشرف  نابز  تی  « اوحفلت هّللا  الا  هلا  ولوق ال   » همزمز نودب  ادخ ! بیبح  يا 

! تسا نوزحم  ریگلد و  ردقچ  زورما  یتسه ،

! تسا دولآ  ضغب  ردقچ  لالب  يولگ 
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.دراشف یم  ار  اه  هنذام  يولگ  هلاس  نیدنچ  ضغب 

.دنا کشا  زا  رپ  تسدرود ، ناریاز  نامشچ  لثم  مرح  ياه  هنیآ 

گنـس كاخ ، نیا  رد  وت  تیانع  یب  ناکچب ! مه  اـم  ماـک  هب  ار  شیوخ  یتسه  ياـیرد  زا  يا  هرطق  یتسه ! گرزب  حور  يا  دـمحم ،
.میتسین شیب  يا  هراپ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / کشا نیشن  مه  همه ،

.تسا هدیشوپ  هایس  دجسم ، تارطاخ 

.دنز یم  دایرف  ار  شیوخ  یسک  یب  لزغ ،

.دزوس یم  اه  هلان  نیرت  یتیب  ود  رد  هنیدم 

.تسا هدرک  لغب  مغ  يوناز  لد ، هشوگ  رد  ییاهنت ،» »

.دنز یم  هراوف  هجض  قیاقد ، نتم  زا 

.تسا هتسشن  هودنا  زا  يدرگ  اه ، تلیضف  هنیآ  رب 

.دیرگ یم  هنابات  یب  یحو ، هب  لصتم  هناخ  .تسا  هدرک  هنخر  تشد ، ياه  ین  نورد  یمتام 

.تسا هدنکآ  ار  راوید  رد و  نزح ، يادص 

دنا هداتفا  اه  لد  وا ، ياه  هلان  اب  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  ناوت  بات و  اهراشبآ ، دنلب  حور  مالـسلااهیلع ، همطاف  ياه  نویـش  اب 
.هیثرم كاخ  هب 

.دراد همادا  ارهز  ياه  غاد  هک  دنیب  یم  خیرات 

یم رتسکاخ  هب  ار  ام  ياه  لد  وناب و  نیا  هناخ  برد  هزاجا ، یب  ياـه  شتآ  هک  درذـگ  یمن  رتسب  نیا  یمرگ  زا  یتدـم  هک  دـنیب  یم 
.دنناشن
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! دروخب هرگ  قشع  يوب  اب  رگید  راب  ات  ربمایپ ، نیلاب  هب  دیآ  یم  دنز و  یم  رد  هنیدم  ایوگ 

لد رد  ار  یگدنز  دـیواج  تخرد  تنآرق ، زبس  ناتـسد  اما  تسا ؛ ینالوط  نازخ  تایاکح  دـیوگب : دـیما ، حبـص  نابز  زا  ات  دـیآ  یم 
.تشاک دهاوخ  يا ، هنیدم  ياه 

سوسفا غیرد و  رادم  رب  زیچ ، همه  هنیدم ، يارب  .تسا  هدیچیپ  زاورپ  رطع  تفوطع ، ربمایپ  نابرهم  تماق  رانک  دنیب  یم  نونکا  هنیدـم 
.دخرچ یم 

.دننک ادتقا  نینسح »  » ياه هیرگ  هب  ات  دروآ  یم  دوخ  اب  ار  تانیاک  دعب ، یتاظحل  دور و  یم  هنیدم  ایوگ 

.دنیرگب ریس  دیاب  همه  هک  تسا  يا  هعیاض 

.دز مقر  ایند  رتفد  رد  ار  خلت  يزییاپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نتفر 

.دنزوس یم  شیوخ  رد  همه 

لالج تهبا و  دزن  مارتحا ، اب  هک  دوش  یم  هدـید  زین  توملا » کلم  ، » دـکچ یم  هرطق  هرطق  هک  غاد  ریواصت  اـه و  هیرگ  يـال  هبـال  زا 
.دنز یم  وناز  ربمایپ 

یقلاخ یلع  / تبیصم يالوش 

! هّللا لوسر  ای  کیلع  مالسلا 

راب ره  ار  وت  .دیـشک  یم  شوغآ  رد  هناردـپ ، ینابرهم  اب  ار  شرتخد  هک  مدـید  یم  ابیز  داش و  يا  هرهچ  متـسیرگن ، یم  هاگره  ار  وت 
یم رکذـتم  هناخ  لها  شزرا  هب  ار  هنیدـم  لها  يدوب و  هداد  رـس  هوبنلا » لها  اـی  مکیلع  مالـسلا   » گـناب متفاـی ، دورو  هناتـسآ  رد  هک 

.يدش

یلگهاک ياهراوید  یتح  هّللا ! لوسر  ای  هآ ، .دنیـشن  یم  ناشدرد  رپ  هنیـس  رب  هک  يرجنخ  نانوچ  اما  درذـگ ؛ یم  هناخ  لها  رب  ناـمز 
ار نکـشربیخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زگره  دندوب و  هدیدن  ناشیرپ  برطـضم و  هنوگ  نیا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ناشیوناب  هاگ  چیه  نم ،

.تسا هتخادنا  هیاس  هنیدم  يور  رس  رب  تبیصم  يالوش  .دندوب  هتفاین  راوید  جنک  هب  هدرب  هانپ 

.دشوج یم  هآ  دوارت و  یم  هلان  هفقو ، یب  دتمم و  یشزرل  اب  اه  بل  زا  تسا و  يدیماان  یسپاولد و  هاگن  اه ، هاگن 

مالسلا هیلع  یلع  رادن  راد و  مامت  هدیمرآ ، رتسب  رد  ورـس  نیا  .دننیب  یم  عادو  رتسب  رد  ار  شیوخ  رادن  راد و  مالـسلاامهیلع ، نینـسح 
؟ دنک عادو  وا  اب  هنوگچ  تسا ؛

هناخ تمرح  یتسناد  یم  وت  اهنت  هک  دوب ؛ دـهاوخن  یتمرح  ارم  وت ، زا  دـعب  هک  زیخرب  .دـهاوخ  یم  ار  وت  هنیدـم  زیخرب ؛ هّللا ! لوسر  ای 
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.ار همطاف  یلع و 

.دننکشن ار  وت  نادند  رگید  هک  دنا  هدروخ  دنگوس  اه  هچوک  مامت  هک  زیخرب !
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وا راگزور  رب  هایـس  ردـقچ  وت  زا  دـعب  ياـهزور  هک  یناد  یم  رتهب  وت  ترتخد ؛ اـب  ینک  یم  عادو  هنوگچ  تاـنیاک ! تقلخ  هناـهب  يا 
.داد دنهاوخن  خساپ  ار  شمالس  یتح  وت  زا  دعب  هک  یناد  یم  وت  مالسلا ؛ هیلع  یلع  اب  ینک  یم  عادو  هنوگچ  تشذگ ؟ دهاوخ 

.دوب نیلقث »  » امش تیصو  میوگن ! يزیچ  وت ، دعب  يایند  زا  راذگب  هّللا ! لوسر  ای 

! میوگن يزیچ  راذگب  ...هآ !

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / رهش هدنرپ  رپ  نامسآ  يا  دوردب 

! انم احطب و  مرگ  شوغآ  يا  دوردب 

! هکب هدوشگ  ياه  هرجنپ  يا  دوردب 

! رهش هدنرپ  رپ  نامسآ  يا  دوردب 

«! دحا  » و قدنخ »  » و ردب »  » يا دوردب 

! ناملس مرگ  ياهدنخبل  يا  ظفاحادخ 

! مالسلا هیلع  یلع  نارگن  ياه  مشچ  يا 

! قیتعلا تیب  هراتسرپ  نماد  يا  ظفاحادخ 

.تسا نم  ندیسوب  هنشت  ینامسآ  هک  مور ؛ یم  نم 

.تسا نم  ندیسر  رظتنم  كاخ ، نیا  زا  رتالاب  یناهج  هک  مور ؛ یم  نم 

.دنا هدش  مندمآ  نماد  هب  تسد  نایبورک ، هک  مور ؛ یم  نم 

ناطیـش يوب  ادخ ، كاخ  هک  دیراذگم  دینام و  یم  .دـهد  یم  كاخ  يوب  هک  دـینام  یم  كاخ  زا  يا  هرتسگ  اب  امـش  مور و  یم  نم 
! دریگب

یتلاهج كرـش و  دورن و  نامـسآ  تمـس  هب  ناتیاه  تسد  هک  ادابم  دـینام ؛ یم  تدابع  اعد و  زاب  ياه  تسد  اب  امـش ، مور و  یم  نم 
! دنک ناتریگ  نیمز  هرابود ،

! دنامب لال  تقیقح  نایب  زا  ناتیاه  نابز  دوش و  نات  شومارف  ریدغ ، هک  ادابم  دینام ؛ یم  تماما  لازیال  باتفآ  اب  امش  مور و  یم  نم 
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! دوش هتسخ  تدابع  هار  ندومیپ  زا  ناتیاهاپ  هک  ادابم  دینام ؛ یم  کیبل » مهللا  کیبل ،  » رکذ زا  زیربل  ییارحص  اب  امش  مور و  یم  نم 

يور رب  ادخ  كاپ  تما  امش  هک  مراد  امش  نایم  رد  لد  مدوشگ و  ناتیاه  هنیس  تمـس  هب  ار  نامـسآ  تمحر  ياه  هچیرد  مور و  یم 
.دیتسه نیمز 

دـیدروخ و هنایزات  نم  هناش  رد  هناـش  هک  مراد ؛ تسود  ار  امـش  دزغلب ! ادـخ  تمـس  هب  ياـه  هداـج  رد  ناتراوتـسا  ياـهاپ  هک  دـنکن 
.دیدیرخ ناج  هب  ار  تمهت  ياهریت 

.دیتخیر قرع  عرازم ، رد  دیدرک و  راوتسا  ار  دجاسم  نم ، مدق  هب  مدق  هک  مراد  تسود  ار  امش 

باتملاع باتفآ  دیدیشک و  نییاپ  ناترهش  نامسآ  زا  ار  لهج  یهایس  شلوسر ، ادخ و  کمک  اب  هک  دوش ؛ یم  گنت  امـش  يارب  ملد 
.دیدرک ناترهش  نامهیم  ار 

.دنامن يزیچ  هتخوس ، يا  هرطاخ  زج  اه ، یبوخ  نیا  همه  زا  هک  ییادرف  زا  مسرت  یم  و  ... 

.یبوخ هب  منک  یم  تیصو  ار  امش 

! قشع هب  منک  یم  تیصو 

! ندیمد نات  حور  دبلاک  رد  هراومه  ار  نامیا  يراج  ياوه  تینادحو و  هار  همادا  هب  منک  یم  تیصو  ار  امش 

! دراپسب اهداب  تسد  هب  ار  نات  نامیا  رز ، روز و  هک  دابم 

يزیچ كرـش ، رفک و  زج  ناتراب  هلوک  رد  دیدرگرب و  ار  هتفر  ياه  هار  دزرلب و  نات  ياپ  تقیقح ، هب  ندیـسر  ياه  هداج  رد  هک  دابم 
.دیشاب هتشادن 

! دیآ نوریب  تنایخ  نیتسآ  زا  ینیشن ، خاک  تسایر و  ياه  تسد  دوش و  رپ  ینامیا  یب  ياه  تب  زا  ناترهش  هک  دیراذگم 

! دنامب هتسب  هشیمه  يارب  تاجانم ، اعد و  ياه  هرجنپ  دننک و  نات  نیشن  هناخ  اه ، یهایس  هک  دابم 

.تسامش يور  شیپ  تخس ، ییادرف  هک  مراد  هدرزآ  يرطاخ  گنت و  یلد  مور و  یم  نم 

زارد اهنآ  تمس  هب  تسد  دنتـسه ؛ اه  یکیرات  نورد  رد  نابات  باتفآ  ود  دننام  هک  مراپـس  یم  امـش  هب  ار  میاه  تناما  مور و  یم  نم 
! دینکن مگ  ار  ندیسر  ياه  هداج  دیوشن و  راتفرگ  اه  یهایس  قامعا  رد  ات  دینک 
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ولناخراس یتمعن  همطاف  / تسا مالسلااهیلع  همطاف  اب  قح 

نآ دـبوکب ؛ دوخ  رـس  رب  ایرد ، شوماخ و  نـالبلب  يادـص  زا  هوک ، دوش و  سبح  وت  دوبن  هودـنا  رد  ناـمز ، سفن  هک  تسا  نآ  تقو 
.یلحاس هن  دنامب و  یگنس  هن  هک  نانچ 

دشابن و نامسآ  زج  نامورحم ، نامیتی و  نما  فقـس  دزیرب و  رـس  رب  كاخ  زور ، بش و  هتـشذگ ، ییانـشآ  ياه  مدق  كربتم  نیمز ،
.دوب دهاوخن  هناکدوک  يزاب  هارمه  رود ، یلایخ  ناگراتس  زج  ینابرهم  هناش 

رـس مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دور  دوش و  هتخوس  ياـهرد  زار  مه  مالـسلااهیلع ، همطاـف  هک  دوـش  یم  يا  هنوـگرگد  اـیند  وـت ، زا  سپ 
رکیپ رد و  یب  يایند  رد  تناما ، نیا  لمحت  يارای  ار  یـسک  دنـشکب و  شود  رب  اهنت  وا و  یب  ار  یهلا  تناما  راب  نامدرم ، دنادرگرب و 

.دشابن

بیرغ نانچ  نآ  مه  مالسا  رثوک ، هتفگ  هب  یتقو  دشاب ؛ وت  هب  ندیسر  شزور  ره  ياعد  وت  زا  دعب  هک  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  اب  قح 
.دیرگب وت  رب  هک  دنامب  اهنت  و 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / تسکش یتسه  ضغب 

!؟ تسا نارگ  هودنا  نیا  لمحت  يارای  ار  هناش  مادک  .گرزب  تبیصم ، تسا و  نیگنس  مغ ،

.تهاگن زبس  نماد  رد  دندوب  هتفرگ  ناج  هک  ییاه  هدنرپ  دنتسیرگ ؛ هنابش  ار  تزاورپ  مغ  نارک ، ات  نارک 

مان نیرتانام  نامیا ؛ دصقم  تسا و  مالسا  تلاصا  تدنلب ، مان  .تسکش  همطاف  لد  هک  ناس  نآ  تسا ؛ ینتسکش  یتسه  نیگنس  ضغب 
.نامز نیمز و 

.دوش رونم  تیامیس  رون  هب  تشهب ، ات  هنیدم  نامسآ  زا  يریگ  یم  رپ 

.تسین نتسیز  وت  یب  بات  ار  هتفرگ  مغ  ناوراک  نیا  راهب ! زا  رت  نینزان  رت و  نابرهم  يا 

نیا لابرتوبک ، همه  نیا  رون ، تیدـبا  رد  تشهب  دوش ، افوکـش  ات  دـندیچرب  ییاهنت  همه  نیا  زا  هیاس  راو ، هدـنرپ  تدـیپس ، ياه  ماگ 
.یشاب مدمه  ار  ناشاه  هیناث  نیرت  هنابیرغ  ات  دننک  یم  همزمز  ار  وت  مان  لد ، یب  هدنرپ  همه 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

يدمحم سابع  / خلت ياه  ضغب  اب 

.دزادنا یم  هیرگ  هب  هنابیرغ  ار  یناهج  تا ، هرجنح  تبرغ  يوب 

.تسا هدرک  اه  نهاریپ  نیرت  بیرغ  هتشغآ  ار  تنابیرگ  تا ، هنابیرغ  ياه  سفن 

ار تا  هناخ  هودنا ، یناهج  .دنا  هدش  زیربل  تیاه  مشچ  زا  نامـسآ ، ياه  هراتـس  دننک  یم  هیرگ  اه  فسوی  نیرت  بیرغ  تنهاریپ ، رد 
رـسارس ياه  باوخ  هب  وت  یب  دـیاب  هک  ار  ییاه  بش  ار ؛ شا  ییاـهنت  ياـهادرف  .دـنک  یم  هیرگ  تا  هناـخ  فقـس  .تسا  هدرک  زیربل 

، غارچ يوس  مک  ییانشور  رد  ار  تیاه  مشچ  هکنآ  یب  دورب ، سوباک 

.یناخرچب شیانهپ  رب 

.دنازرل یم  هیرگ  ناکت  رد  ار  هناخ  ياهراوید  ُبیُجی ،» ْنَّمَأ   » رکذ

.دنتفا یم  نوخ  زا  يا  هساک  رد  تناهد  زا  یکی  یکی  نامسآ ، ياه  هراتس 

.دوش یم  رت  نشور  نشور و  هام ، .تسا  هدیباوخ  تتروص  رد  هام ،

ياه هنوگ  تگنر ، یب  ياه  هنوگ  زا  رت  خرـس  دوش ؛ یم  رت  خرـس  رت و  خرـس  هام ، .دـننک  یم  گنر  ار  هام  تروص  نوخ ، ياه  هرطق 
.تنوخ هب  هتشغآ  هدیرپ  گنر 

.دنک یم  هیوم  ار  تا  هنیس  مخز  تنهاریپ ، رد  میسن 
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، تا هراک  همین  ياه  سفن  .يوش  یم  رت  کیدزن  ناهج  رخآ  هب  هرگ  هرگ  .دزوس  یم  بت  شتآ  رد  ترتسب  .دزرل  یم  امرس  زا  ناهج 
خلت ياه  ضغب  اب  هک  ییاهراهب  دننک ؛ یم  هیرگ  ار  اهراهب  هک  ییاهربا  هتشغآ  ناراب ، هتشغآ  دنوادخ ، يوب  هتشغآ  دنتـشهب ؛ هتـشغآ 

.داد دنهاوخ  هفوکش  وت 

.دشک یم  هلعش  نارتوبک  تبرغ  ياه  لاب  رب  ار  زاورپ  قرع  هک  ینازوس  يامرگ  ریز  هعقب ، یب  عیقب  رد  عیقب ، كاخ  رد 

یجنپ هجیدخ  / تیب لها  میرک 

؟ هنیک ترفن و  ناما  یب  موجه  رد  ار  ترکیپ  هنابیرغ  عییشت  منک ، رواب 

فاوط رد  هک  تسوت  نت  نیا  تسا ؟ نایـصع  لهج و  ررکم  ياه  مخز  طـبهم  هک  تسوت  رکیپ  هراتـسرپ ، نامـسآ  نیا  هک  منک  رواـب 
يزور دوش ، یم  عییـشت  ترفن  تداسح و  ناـماوت  یناراـب  ناـما  یب  موجه  رد  هک  ار  ینت  هتـسشن ؟ لـگ  هب  زوت ، هنیک  ياـهریت  زیرکی 

.دوب مالسلااهیلع  همطاف  ناماد  تنیز  يزور  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هناش  تنیز 

تـشهب لها  ناناوج  ياـقآ  رکیپ  دوش ، یم  رپرپ  تواـسق  یمحر و  یب  تیاـهن  رد  رظن  گـنت  ياـه  هلعـش  هطاـحا  رد  هک  يرکیپ  نیا 
.تسا

.تسین ینایاپ  ار  تتبرغ  راگزور 

میرح رد  رگید ، يراگزور  دنامب و  نید  ات  رابجا - هب  یهد -  یم  زبس  یحلـص  هب  نت  اه ، هئطوت  اه و  تنایخ  نوخیبش  رد  يراگزور 
.دنز یم  رجنخ  وت  هب  تشپ  زا  هناگیب  ییانشآ  دوخ ، هناخ 

هک ینز  درواین ؛ بات  ار  تا  ینامسآ  روضح  نانشور  ترسمه ، .یبیرغ  مه  شیوخ  هناخ  رد  یتح  وت 

.تخیر تماک  هب  ییافو  یب  رهز  ییانشآ  مسر  هب  هک  ینز  دوبن ، تا  ینابرهم  نابیاس  قیال 

رد ترکیپ ، هنامولظم  عییـشت  رد  زورما ، ات  رداـم  تروص  يدوبک  زا  مشاـه ، ینب  ياـه  هچوک  زا  .دراد  همادا  زونه  وت  تبرغ  ناتـساد 
! هنیک ترفن و  ياهریت  موجه 

! دندز يروک  هب  ار  دوخ  دندید و  ار ؛ تا  یگرزب  دندرواین  بات  رظن ، گنت  ياه  مشچ 
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مه درگ  یناـبرهم ، یبوخ و  همه  نآ  صاـقت  هب  زورما ، دـندوب ، ناـمهیم  تتمارک  ناوـخ  درگ  رب  يرمع  هک  وـج  هنتف  ناسانـشان  قـح 
ات دندمآ  مه  درگ  سابع ! يردـیح  يروبـص  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یمطاف  ناگدـید  ربارب  رد  دـننک ؛ نارابریت  ار  ترکیپ  ات  دـندمآ 

 . مالسلااهیلع بنیز  نینوخ  لد  رب  دنراذگب  غاد  هلعش  هلعش 

.مشاب تتبرغ  کیرش  ات  ما ، هدمآ  نم  کنیا  تیب ! لها  میرک  ای 

ای وت  تمارک  زرم  دـح و  یب  تعـسو  نیا  نم و  نیا  الاح  موش  نامهیم  تتمارک ، هرفـس  رب  اـت  مشاـب ، تغارچ  یب  رازم  رئاز  اـت  مدـمآ 
! تیب لها  میرک 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / دوخ رهش  بیرغ 

؟! بیرغ ياوشیپ  يا  وت  نارک  یب  ياه  مغ  زا  میوگب  هچ  هآ ! ...مه  مغ  دراد ، يدح  مه  ربص  دراد ، يا  هزادنا  مه  تبرغ  رخآ ،

تبرغ قمع  هب  دوش  یم  هملک  کی  اب  اجک  هنرگو  درادـن ؛ وت  لاح  ناـیب  يارب  یناوت  نیا  زا  ریغ  فورح ، هک  منک  هچ  بیرغ ؟ متفگ :
زا یتح  ار  تنیگمغ  هاگن  يدوب و  بیرغ  دوخ  هناخ  لها  نایم  رد  یتح  وت  دناد ؟ یم  وت  يادخ  زج  یـسک  هچ  ار  وت  لاح  دیـسر ؟ وت 
هک هاگ  نآ  ینک ؛ دامتعا  یتسناوت  یم  یسک  هچ  هب  ترهاوخ ، هب  زج  .ینتفگن  ياهدرد  هناخ  دوب  هدش  تلد  .يدناشوپ  یم  ترسمه 

؟ اه لاس  نیا  درد  ناروف  يارب  يدرک  بلط  فرظ 

.يدروآ یمنرب  مد  یتشاد و  ماک  رد  رهز  دوب  اه  لاس 

یمن هک  وا  كاـخ  هب  ار  تدرد  يدوـب ، شا  هنابـش  رئاز  یتـفرگ و  یم  شیپ  ار  رداـم  یفخم  هناـخ  هار  يا  هناـهب  ره  هب  دوـب  اـه  لاـس 
؟ دشاب تیاه  مخز  مهرم  تسناوت  یم  یسک  هچ  رگید  یتفگ ،

ینعم یتسناد  یم  دوخ  يدرک و  یم  روبع  يا  هنیکرپ  زومرم و  ياه  هاگن  ماحدزا  زا  دیاب  تدج  رازم  ترایز  يارب  یتح  دوب  اه  لاس 
.ار اه  هاگن  نآ 

.یتبیصم ره  هجهل  دوب  هدش  تیارب  تقاط  يدوب و  هدناسر  كاخ  هب  ار  ربص  تشپ  دوب  اه  لاس 

یم وت  تمارک  هزاورد  يولج  ار  دوخ  هاگان ، درک و  یم  شا  هطاحا  وت  هناخ  هار  دنام ، یم  بیـصن  یب  اجک  ره  زا  هک  ره  لاح ، نیا  اب 
.ار شتجاح  درک  یم  بلط  اورپ  یب  دید و 
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هنیدم شوخ  ياهزور  رفاسم  ار  همه  تا ، ینارون  هرهچ  یتح  يرت ؛ هیبش  تدج  هب  همه  زا  تفـص  نیا  هب  یمیرک و  تسناد  یم  رخآ 
.درک یم  لوسر  اب 

یتوکلم يامیس  رد  ار  تشهب  زا  يا  هولج  يا ، هظحل  ات  داتـسیا  یم  تهار  ریـسم  رد  يا  هناهب  هب  سک  ره  یتشذگ ، یم  هک  هچوک  زا 
.تراوگرزب دج  لثم  تسرد  ینک ؛ مالس  وا  هب  تنابرهم  ایر و  یب  دنخبل  نآ  اب  وت  دنیبب و  وت 

.ناتسود نایم  رد  تا و  هناخ  رد  يدوب و  بیرغ  مه  تدوخ  رهش  رد  وت  همه ، نیا  اب 

.مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ام ، بیرغ  مولظم و  ماما  درک ، ریوصت  هملک  کی  اب  ار  تبرغ  همه  نیا  دوش  یم  هنوگچ  الاح 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تیمولظم نشور  هشیمه  غارچ 

.دنکفیب رظن  مه  اه  هدیدن  يوس  نآ  هب  تحور  ات  یلابب ، يردق  مه  شیوخ  یگزات  هب  ات  نک  زاب  ار  لد  هرجنپ 

.تسا رون  دوخ  هک  یمان  یسوب  ناتسآ  يارب  تسا  هتفرگ  رپ  ایرد 

یم مرـش  هب  رهاظ ، يادـنلب  رب  ار  شیوخ  تراقح  دـننام و  یم  ریحتم  دنـسر ، یم  هک  هطقن  نیا  هب  دـنیآ و  یم  ناـشک  ناـشک  اـهربا ،
.دننیشن

.دنرب یم  عیقب  راوید  تشپ  ار  هنابش  ياه  یگنتلد  اه  لزغ 

.دننک رظن  دیاش  ات  تشادن  رظن  رد  دیاب  ار  شیوخ  یکدنا  اجنیا ؛ میا  هدمآ  لد  ياپ  اب 

.تفرگ اضف  نیا  نتم  زا  دوش  یم  ار  اه  هظحل  نیرت  یمیمص 

.تسادخ ِشوخ  ِرطع  رد  قرغ  هک  ینویش  دنرب ؛ یم  رس  هب  نویش  یگیاسمه  رد  ار  بشما  اه ، هدیدپ  مامت  تسا ؛ یبیجع  ِلاح 

.تسا رامیب  دپتن ، تعافش  ریسم  رد  رگا  ملق  ره  ِلد  تصرف ، نیا  رد  .تسا  روانش  هثاغتسا  زا  یناهج  نیمز ، زا  هعطق  نیا  رد 

، كربت يارب  ار  دوخ  حور  زا  يا  هشوگ  ناسنا ، هکنیا  يارب  ایهم  تسا و  یمیمص  هداس و  زیچ  همه  اجنیا 

.دنزب عیقب  نامسآ  هب 
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! هدش هداتسرف  راید  نیا  هب  یتشهب  يایؤر  ردقچ  ام  زا  شیپ  هک  نونکا ، هن 

! هدش ناهنپ  ْكاخ  نیا  هنیس  رد  فیرش ، ياه  هتساوخ  ردقچ 

.تسا نشور  دنلب  ياه  هموظنم  زا  يا  هتشاگن  ایند ،

.تبرغ زا  یگنر  همیمض  هب  وس ؛ راهچ  زا  دزو  یم  نامیا  میسن  دوش ، یم  اجنیا  زا  تبحص  یتقو 

.زور همین  رد  یتح  تسا  هدز  همیخ  اجنیا  بورغ  ًالصا 

.تسا هدش  هدیشاپ  نامسآ  یگنتلد  كاخ ، نیا  رب 

.روانهپ یهودنا  دنیشن و  یم  ناسنا  هنیس  رب  گرزب  یمغ  دوش ، یم  اجنیا  زا  تبحص  یتقو 

.تسا نشور  هشیمه  تیمولظم ، غارچ  عیقب ، کیرات  ناتسربق  رد 

.دوش یم  یناوخزاب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تیمولظم  اجنیا 

.دندیشک یم  اقآ  ياپ  ریز  زا  هداجس  دندمآ و  یم  هک  نانآ  فلاخم ؛ نارای  ناقیفران و  شلزنم : نوریب  ثیدح 

! تسا مولعم  هک  مه  شا  هناخ  نورد  ثیدح 

.تولخ هاگراب و  یب  تسا و  کیرات  اجنیا  ...ناتسربق  نیا  ثیدح  و  ... 

تیادف نایناهج  ِناج  يا 

تیادگ لئاس و  همه  یتسه » »

ناراک هانگ  هگ  هیکت  يا 

تیافص اب  عیقب  راوید 

رشحم زور  هب  دوبن  نایرگ 

تیارب زا  دیرگب  هک  یمشچ 

هتسیاش تداعس  یلع  / هناروبص

؟ تسا هدیشوپ  هایس  ملاع -  ياه  یگنتلد  ردام  نیمز -  هک  تسیک  گوس  رد 
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دناوت یم  هک  تفص  ادخ ، نادرم  تفـص  زج  هنابیرغ  يزاورپ  بیرغ و  ینتـسیز  دنیرگ ؟ یم  هنوگ  نیا  ار  درم  مادک  نتـسیز  اهایرد ،
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  مالـسلااهیلع ، همطاف  دـنزرف  مالـسلا ، هیلع  یلع  دـنزرف  هنابیرغ  عییـشت  رظان  هنیدـم ، دـشاب !؟

هناش هب  هناش  ار  غاد  نیا  دیاب  .دننک  اشامت  دننیشنب و  دیاب  هک  دنناد  یم  .دننزب  دایرف  دیابن  هک  دنناد  یم  .تسا  هتفرگ  اه  هچوک  يولگ 
.دننک هفخ  ولگ  رد  ضغب  هناروبص ، هدیشک و  شود  هب 
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ناـیرگ شنامـشچ  تماـیق  رد  دـنک ، هیرگ  منـسح  يارب  سک  ره  : » دومرف یم  هک  دوب  هدـید  شرداـم  شیپ  اـه  لاـس  ار  شا  یبـیرغ 
خیرات نادرمان  تنـس  نیا  .دیراب  یم  هنیدـم  نیگنـس  غاد  توبات  رب  ریت  ناراب  کشا ، ياج  هب  زور  نآ  هک  سوسفا  اما  دوب ؛» دـهاوخن 

داب هناش  رب  هناخ  دنشک و  یم  شود  هب  راوتسا ، يدهع  هباثم  هب  ار  ینکشدهع  .درک  دنناوت  یمن  لمحت  ار  یگنادرم  هراومه  هک  تسا 
.دنا هتخاس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  دیاب  ارچ  .دربب  ثرا  هب  ار  هنیدم  تبرغ  ییاهنت و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تبون  نونکا 
؟ دنسانشب شخلت  تارطاخ  اب  ار  ربمایپ  رهش 

! دوش یم  ربمایپ  دنزرف  ندرپس  كاخ  هب  عنام  یتح  هک  تسا  هدش  یناقفخ  کنیا  دوب ، ربمایپ  ندمآ  بوکیاپ  يزور  هک  يرهش 

زا دـش  یم  میظع  عیاقو  نیا  تهب  زا  ار  اه  هرجنپ  ندروخ  مه  هب  يادـص  شاک  دینـش ! ار  نیمز  ياـه  هدورـس  گوس  دـش  یم  شاـک 
! دینش خیرات  گنتلد  روطس 

اه هرجنپ  هک  ییوت  هنیدم  رهش  بیرغ 

دنیرگ یم  وت  ییاهنت  بش  تبرغ  هب 

هایـس ملاع -  ياه  یگنتلد  ردام  نیمز -  دوش و  یم  عییـشت  دراد  مالـسلااهیلع  همطاف  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  دنزرف  ربمایپ ، دـنزرف 
.تسا هدیشوپ 

رهش هتسخ  نامسآ  دش  وت  شوپ  هایس 

تسوت هناش  هب  نامسآ  یگتسخ  هک  ییوت 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1385  11

رفص 1427  30

Mar.31.2006

يدمحم سابع  / کشا ياه  هقلح 

دهـشم .دنک  یم  رپ  ار  ناسارخ  مامت  تسم ، ياهروگنا  يوب  .دنتلغ  یم  نیمز  رب  یکی  یکی  اه  هناد  دـتفا ؛ یم  نیمز  رب  روگنا  هشوخ 
.دنک یم  ندیزرل  هب  عورش  شیاه  هناش  هک  دیرگ  یم  رایتخا  یب  ردق  نآ  دنک ؛ یم  عورش  ار  هیرگ  نیمز  دوش ، یم  دیهش 

.تسا هدش  هناوید  روگنا ، ياه  هناد  یخلت  يوب  زا  ایند  مامت  .هینوق  ات  روباشین  زا  دهشم ، ات  خلب  زا  دزرل ؛ یم  نیمز 

.ار هدش  مگ  ياهاپ  در  دنود  یم  دنود ؛ یم  ار  یناریح  ياهارحص  ناوهآ ،

؟ دراد ار  گرزب  غاد  نیا  زاوآ  بات  يا  هرجنح  مادک  .ار  شا  یمتی  ربخ  دهد  یم  ارف  شوگ  همیسارس  ناهج ،

ناهج ات  دوش  یم  ناهد  هب  ناهد  هک  یخلت  ضغب  دـخرچ ؛ یم  خـلت  ناسارخ ، دیـشروخ  ياه  گر  رد  هدـیود  رهز  ناـهد ، هب  ناـهد 
.ار يرورغ  یب  ياهزور  يرود ، ياهزور  ار ، شا  تکرب  یب  ياهزور  یخلت  دنک  هیرگ 
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شنت رب  هدنام  ياهاپ  در  رد  ار  نام  تبرغ  كاخ ، ات  ار  ام  یگنتلد  ياهزور  مرگلد ، دنک  یم  دنلب  رـس  يدیـشروخ  مادـک  وت  زا  دـعب 
هخاش رب  ار  زاورپ  وت ، زا  دعب  هک  یناکـشجنگ  رایـسب  هچ  دنا ! هدرک  شومارف  ار  زاوآ  تنتفر ، زا  دعب  هک  ینارتوبک  رایـسب  هچ  دـعلبب ؟

باوخ هب  هک  رود  یناتخرد  دندرک ؛ شومارف  ناتخرد  ياه 

.دنا هدرک  تداع  اه  کشجنگ  یشومارف 

.دندز وناز  کشا  اب  تندید  دیما  هب  نادایص ، هدرتسگ  ياه  ماد  رد  ار  ناش  یهانپ  یب  لاس ، ياه  لاس  هک  یناوهآ  رایسب  هچ 

.دنناوخ یم  خلت  ياهزاوآ  اهنت  هک  تساه  لاس  اه  هرجنح  دنک و  یم  يرپس  ار  یخلت  ینالوط  ياه  نامز  نیمز ، وت  زا  دعب 

ناممـشچ کشا  ياه  هقلح  وت  زا  دـعب  نیمز  شخرچ  رادـم  هک  تساه  لاس  دـنا و  هدرک  شومارف  ار  دـنخبل  هک  تساه  لاس  اه  بل 
.تسا هدش 

ییاضر هدیمح  / دای غارچ 

ار ناج  دوخ  ياه  تسد  رس  هب  ما  هتفرگ  »

« ار ناسارخ  هداج  نم  هب  دیهد  ناشن 

هب ار  شیاه  مشچ  تسا و  هداتـسیا  سوت  .دزیر  یم  ورف  هوک  دـنلب  ياـه  هناـش  زا  باـت  یب  رون ، قمر  نیرخآ  تسا و  هداتـسیا  سوت ،
! دریمن مرش  زا  دنیبب و  هکنآ  دابم  ات  تسا  هتسب  هثداح  يور 

.دنز یم  قرب  هک  تسا  یکیرات  هنشد  اهنت 

.نارکوش یپ  رد  یپ  ياه  ماج  نوچ  دنشخرد  یم  دولآرهز ، هک  تسا  روگنا  خرس  ياه  هناد  اهنت 

.رون ندرک  شوماخ  دیما  هب  دناخرچ  یم  مشچ  هچیرد  ره  تشپ  سیلبا ،

.تسا کیدزن  هثداح  تسین ، يرون  تسین ، یلعشم  تسا ؛ هتخیر  ورف  ناهج  رگید  تمس  رد  دیشروخ 

توکـس هب  ار  تیادـص  دـنهاوخ  یم  .دوـش  شوماـخ  تداـی  غارچ  دـنهاوخ  یم  دـنناشکب ، بورغ  هب  ار  وـت  دـنهاوخ  یم  درمگرزب !
هدناوخارف گرم  هب  ار  وت  .دراذگب  لاوز  هب  ور  دیـشروخ ، دـنهاوخ  یم  .دریگب  ارف  ار  یلاوح  نیا  مامت  بش ، دـنهاوخ  یم  .دـنزیوایب 

.يرون هب  ندیسر  ناهاوخ  وت  تسا و  هدوشگ  شوغآ  ار  وت  هناقاتشم  تداهش ، دنا و 

.دنا هتفرگ  لاب  ار  ترطعم  ياوه  بات ، یب  نارتوبک 
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در .درپ  یم  باوخ  زا  سوت  يوش و  یم  در  .دوش  یم  زیر  هفوکش  زیخ و  هفوکش  تیاه  ماگ  در  زا  كاخ ، ياه  هناش  يوش و  یم  در 
.هودنا ِهوبنا  رد  هلاچم  نیا  كاخ ، نیا  .دوش  یم  اضرلا  دهشم  نیگمرش ، كاخ  نیا  يوش و  یم 

.تسین یشومارف  ار  وت  تسین ، یشوماخ  ار  وت  راید ! نیا  نابرهم  هیاس 

.دنا هتفرگ  لاب  وت  قشع  هب  رتوبک  رازه  نم ، هتخوس  هنیس  رد 

هناشن ار  وت  .تسا  هدرک  عولط  وت  ياه  ماگ  در  كاخ ، نیا  ياه  هتخای  مامت  زا  .دـنک  یمن  اهر  ار  سوت  نابیرگ  قفـش ، خرـس  هبذـج 
.دوش یم  رترونرپ  هظحل  هظحل  تدای  غارچ  اما  هنیک ؛ هب  دنا  هتفرگ 

دیشروخ لد  اب  سمش  يا  وت  مشچ  هدرک  هچ  »

»!؟ ار نابیرگ  درد  یم  نینچ  هدیپس  ره  هک 

.تسا هدرک  تا  يزاون  نامهم  خلت  هچرگا  دهد ؛ یم  راهب  يوب  سوت  زور ، نآ  زا  يا و  هدناکت  هار  رابغ  زا  ار  تنهاریپ 

شیوخ ِهودنا  هشوخ  هشوخ  دنا و  هتفرگ  هودنا  يوناز  رب  رس  كات ، ياه  هخاش  تسوت ، راسمرش  خیرات ،

.دننک یم  نیچ  تسد  ار 

.تسوت نشور  هشیمه  ات  ياه  مشچ  راید ، نیا  دیشروخ  ینشور  دنتخانشن ! ار  تیاه  مشچ  هک  سوسفا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هناوهآ ... 

.دنا هنشت  میولگ  رد  یناوهآ  بات و  یب  ما  هقیقش  رد  ینارتوبک 

یم ار  تیادص  .تسا  نشور  اه  هتـسدلگ  بش  رد  هک  منک  یم  رکف  ییادص  هب  توهرب ، نیا  ییاهنت  رد  مبوشآ و  یم  ار  هلیبق  باوخ 
.تسکش تیاه  هناش  رد  هک  ار  تانیاک  هدروخ  اپیت  رورغ  ار و  تبیرغ  هعشعش  سمش ؛ يا  مسانش 

.يدنخ یم  مناج  ياه  هچیرد  مامت  زا  هک  مونش  یم  ار  وت  ییالط  قفا  نآ  زا 

.دنتساخنرب تهاگن  حبص  زا  هک  ار  نادالج  هتفخ  ورف  ههقهق  مونش  یم 
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ارم یگدنز  ناسارخ ، رد  ناسارخ  میاشگ و  یم  قوش  همه  نیا  رب  يرد  .دیآ  یم  ملایخ  ندـش  هکت  هکت  يادـص  اهرانم ، اهرود و  زا 
.دریگ یمربرد 

! منک تیاوجن  اه ، میسن  مامت  رد  ات  ار  متسد  ریگب 

.يدروآ هنایزار  ناحیر و  يوب  زاجح ، ناوضر  زا  هک  مناوخ  یم  ار  وت  اه  هقیقد  ناراب  رد 

.دنرب یم  تسد  هب  تسد  اه ، یشاک  تشهب  رد  یناگدنرپ  نوچ  ارم  تیاه  مشچ  هک  مناوخ  یم  ار  وت 

هلایپ زا  يراک ، هنیآ  قاور  رب  هک  ار  اه  هتـشرف  نآ  رهز و  ياه  هیناث  رد  ار  تگنر  هدـیرپ  عاعـش  سمـش ؛ يا  مسانـش  یم  ار  تیادـص 
.دنشون یم  تزاین 

.یناوخ یم  تبرغ  دورس  بات ، یب  يا  هتشرف  نانوچ  منیمزرس ، ماب  رب  هک  مراد ؛ تسود  ار  وت  .مونش  یم  ار  وت  .مسانش  یم  ار  وت 

.اهروگنا میخژد  مشخ  ات  اه  كات  کنخ  رطع  زا  تشگزاب ؛ یب  هودنا  نیا  رب  مراذگ  یم  رس 

زا دـیاب  دفاکـش ؛ یم  ار  متروص  تسوپ  سیخ ، يدایرف  دزیر و  یم  مهرد  ما  هرعن  دور ، یم  ـالاب  محور  ياـه  هلپ  زا  مارآ  مارآ  درد ،
.مزیرگب محر  یب  ناراب  نیا 

.مرد یم  ار  بات  یب  نیمزرس  نیا  شطع  مشون و  یم  ار  ایند  حبص 

.مناوخب رتدنلب  اهوهآ ، هاگترپ  رب  ار  مرخآ  دورس  دیاش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / سوت دیشروخ  يرادغاد 

.دننز یم  هنیس  نحص ، اب  ادص  مه  تانیاک ، .دنا  هتفرگ  مغ  يوب  اه  قاور  زورما ،

.دَناوت حیرض  زا  یهاگن  ناوخ  ْتبرغ  اه ، حیتافم 

.دنرذگ یم  خیرات  نامشچ  يولج  زا  اه  مخز 

شتآ اه  لد  يارب  گوسرپ ، ياه  هدـید  اب  اه  میوقت  زورما ، تنعل ! شروش  هدولآ  ياه  تسد  هب  نیرفن ! بش  نیگآرهز  ِتارطاخ  هب 
.دنیارس یم 

.تا یناسارخ  ییاهنت  يارب  مینک  یم  هیرگ  ام  سوت ! بیرغ  نیشن  هشوگ  يا 
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.دنیآ یمرد  يدیپس  نییآ  هب  اه  یهایس  هک  تساه  کشا  نیمه  تمحرم  هب  تسه ، هچ  ره 

.دوش یم  یناکت  هناخ  هانگ ، رابغ  هچ  ره  زا  لد  هک  تس  یثارم  نیا  فطل  هب 

.دوش یم  رطعم  وت  دهشم  رد  هک  تسا  يا  همان  ترایز  تنارادتسود ، زا  مادک  ره  بلق  ازع ، نیا  رد  زورما و 

.دنیآ یم  تا  هناخاقس  یناراب  تمس  زا  اه  هیرگ  .زوس  اب  دوش ؛ یم  هدناوخ  وت  رضحم  رد  اهنت  هک  تساه  هتفگان  زا  رپ  رتفد  دنچ 

.يدناوخ یم  ار  لاصو »  » هک دنیوگ  یم  تا  هنابش  زار  نیرت  نشور  زا  اه  هداجس 

.مینک یم  یناوخزاب  تسا ، هداتفا  لبعد »  » هدیصق هرکیپ  رب  هک  ار  ییاه  مخز  ام  يا و  هتفر  وت 

.میتیانع يا  هعرج  هنشت  ام  همه  .تناتسآ  يوس  هب  دوش  یم  یکیپ  کشا ، تارطق 

هنوگچ دـننز ، یم  الاب  نیتسآ  زامن ، ماگنه  نارئاز ، هک  یتقو  دـنک  هاگن  دورب  ات  ما ، هداد  هدژم  تناتـسآ ، یـسوباپ  هب  ار  ملد  نم  و  ... 
.دریگ یم  وضو  تمرح ، ناذا  ییوب  شوخ  اب  ضوح 

.رس يالاب  تمسق  دنا  هدرک  هناور  ار  اه  لد  دنا و  هدمآ  تفرعم  يوک  ناگتفیش  هک  دنک  هاگن  دورب 

.دوش دیپس  نآ  وریپ  هک  دشاب  یتصرف  دیاش  لد ، نیا  يارب 

تمحر همه  نیا  دنک  يور  اجک  هب  رخآ  »

دیاین راتفرگ  صخش  وت  رد  رب  رگ 

تمیرح راوید  رد و  رب  اج  همه  مدید 

« دیاین راک  هنگ  هک  هتشونن  ییاج 

! فوئرلا ماما  ای  کیلع  مالسلا 

.تسا رتشیب  رایسب  تهوبنا  نارئاز  رامش  زا  تیاه  ینابرهم  هک  وت  رب  مالس 

.تسا هدش  هارمه  تلصابا »  » نتخوس اب  ام  رابکشا  مالس  زورما ،

.دنک یم  بورغ  هک  میتسه  يدیشروخ  رادغاد  ود -  ره  وا -  ام و 

.دَناوت تاظحل  نیسپاو  ناوخ  هیثرم  اهروگنا ، مامت  هک  ناسارخ  نابات  دیشروخ  يا  وت  رب  مالس 
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یقلاخ یلع  / هانپ یب  يوهآ  کی 

نماث هقردـب  رد  هک  ییاه  کشا  تمظع  هب  یتبرغ  عیـشت ، خـیرات  تعـسو  هب  یتبرغ  دـنراد ؛ هنیآ  ار  گرزب  یتبرغ  رهـش ، ياـهراوید 
.دیشوج ججحلا 

.دندوب هدیدن  هدز  تبیصم  بهتلم و  هنوگ  نیا  هاگ  چیه  ار  سوت  تسا ! هداهن  رس  رب  هایس  راتسد  هک  ایوگ  باتفآ ،

ار تشد  ناوهآ  .تشادن  هنیـس  مخز  رب  یمهرم  تبیـصم ، گنـس  زج  ارحـص  .دوب  هداهن  شیوخ  رب  مرـش  هلعـش  ریدـقت ، دـنلب  راموط 
ياه هچوک  رد  ار  شیادص  زورما  دندرک ، یم  فاوط  ار  وا  هناخ  زورید ، ات  هک  ینارتوبک  .دوش  دایـص  ياهدـنب  عنام  هک  دوبن  ینماض 

.دنا هدرک  مگ  سوت 

.يدش هدنپت  یبلق  كاخ ، نیا  رد  وت  .تشهب  راد  هنیآ  تیارس ، نحص و  تسا و  كاخ  نیا  تمرُح  تَمَرَح  نم ! يالوم 

.تسوت تباجا  ياه  هرجنپ  لیخد  هک  تساه  تدم  ملد  دسانش و  یم  اعد  يارب  ار  وت  میرح  هک  تساه  لاس  مناتسد ،

.تسا هدش  هدنابات  نالفاغ  تیاده  دصق  هب  نیمز ، رب  هک  يدنوادخ  قلطم  رون  زا  يا  هقراب  وت  ناهانپ ! یب  هانپ  يا  هآ ،

تسا هدنام  یقایتشا  وت  زا  مرطاخ  رد  »

تسا هدنام  یقاور  نحص و  مرح و  حرط 

اجنیا نابیرغ  ياه  لد  نماض  يا 

« تسا هدنام  یقاب  هانپ  یب  يوهآ  کی 

یناخ میرک  هزمح  !/ فوئر ماما  يا 

فاوط رد  زونه  کـیالم  بیرغ  ياوآ  دـهد و  یم  ار  وت  نیگآرطع  يوب  زونه  سوت ، ياـه  هچوک  متـشه ! تمـصع  يا  وت  رب  مـالس 
.دنسر یم  شوگ  هب  تا  ییایربک  میرح 

.دنک یم  شزاون  ار  نیمز  رد  هتفکش  ياه  هناوج  دشخب و  یم  مایتلا  ار  ام  ياه  مخز  دیآ ، یم  وت  حیرض  تمس  زا  هک  یمیسن 
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.دشک یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  وت  یتسود  يایرد  رد  ار  ام  درب و  یم  جوا  هب  ار  ام  وت ، رهم  يایرد  جوم  الوم !

! نیمز نت  رد  يرادیب  حور  دیحوت ، ناتسوب  لگ  تقیقح ، قح و  ياضر  يا 

ار انعم  نامیا و  طرش  تشون و  اه  هوک  اه و  تشد  لد  رب  ییاسر ، لامک  رد  ار  يراگتـسر  دیحوت و  كاوژپ  هک  دوب  وت  يادص  نینط 
.درک دزشوگ  همه  هب 

دـنک و یم  زاغآ  ار  زور  تهاگراب ، رب  هسوب  اب  دیـشروخ ، دوارت و  یم  قشع  يوب  تهاگن ، زا  .تسا  نیمز  ياج  ياج  تکرب  وت ، مان 
.دشخب یم  نایناهج  هب  امرگ  رون و 

تسوت مرح  ياه  هنیآ  هوکش  نیا  .دوش  یم  باریس  تفطل  هناخاقس  زا  وت ، هاگن  يارس  نحص و  رد  هک  تسام  حور  نیا  کنیا  الوم !
.دنک یم  تیاده  رون  تمس  هب  ار  ام  هک 

.نادرگم بیصن  یب  شیوخ  مادم  تمحر  ناراب  زا  نارم و  شیوخ  برق  زا  ار  ام  بیرغ ! ماما  يا  فوئر ، ماما  يا 

یجنپ هجیدخ  / وهآ

وهآ اه  هلصاف  تمس  دیشاپ  ار ، شهایس  ياه  مشچ  هودنا 

وهآ ادخ ، شوگ  هب  ار  هصق  نیا  داب ، دناسرب  شدوخ  اب  شاک  يا 

چیه درادن  محر  هک  مه  دایص  تسین ، يرفم  هار  هدنام ، ماد  رد 

وهآ اعد  تسد  ود  نامسآ  ات  تسا ، هدروآرب  يا و  هدنام  وت  اهنت 

دش نایامن  هام  دیزو و  يرون  دیشوج ، قح  تمحر  گید  هاگان 

! وهآ ار  وت  جنر  دینش  يدرم  راگنا ! روخن  هصغ  شاب و  لاحشوخ 

دش مهارف  بیرغ  یشمارآ  دیزرل ، مغ  هناخ  دیسر ، وا  ات 

وهآ اهر  داش و  تسا  هدش  رگید  اه ، تراسا  دنب  تسسگ  مه  زا 

« دنام مهاوخ  وت  ریسا  وا  ياج  نم  درم ، ار  تدوخ  دیص  شخبب  نم  رب  »

وا هآ -  تفگ : هبترم  رازه  دوخ  اب  شسرپ ، کی  تریح  دنام و  دایص 

؟ تشگرب ارچ  دوب  هتفر  هک  يدیص  دش ؟ وهآ  نماض  هنوگچ  رخآ 
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؟ وهآ اضر -  نایم  تبسن  نیا  تسا ؟ يدنویپ  هچ  ود  نیا  نایم  ینعی 
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تسا یقاب  نامز  نیمز و  رخآ  ات  دخرچ ، یم  هک  تسا  يا  هخرچ  خرچ  نیا 

« وهای ، » اضر هک  دنز  یم  دایرف  تسه -  یبیرغ  كاخ  ياجک  ره  رد 

دنمتداعس مظعا  / وهآ

ار ور  منک  یم  ناهنپ  رود و  زا  منک  یم  اشامت 

ار وا  نماد  مریگب  دیاش  ما  هداتفا  كاخ  هب 

ملابند هب  دیآ  یمن  میاپ  ما  هداتفا  كاخ  هب 

ار وناز  كاخ  نیا  زا  مرادرب  ات  تسین  مناوت 

يدیشروخ تسین  ادیپ  رهش  نامسآ  نایم 

ار وسارف  ات  اجنیا  زا  شدیشروخ  هدرک  نشور  هک 

شماب رب  ياهرتوبک  شمان  اب  هدرک  وخ  ملد 

ار وهایه  رپ  ناهج  مهاوخ  یمن  وا  نودب 

مدرگ یم  دایص  یپ  ار  نابایب  نیا  مامت 

ار وهآ  تسا  هدرک  اهر  يدایص  ماد  زا  رگا 

یمیظعلادبع همطاف  / هناورپ

دوب هدیزو  بش  نآ  شلد  رب  هزات  حرط  کی 

دوب هدیچ  هناورپ  هزجعم  ياه  تسد  اب 

دش قشع  سیخ  نیمز  دیشک و  رپ  هناورپ 

دوب هدینت  شلاب  ود  يور  ربا  هک  ییوگ 

رهش يارب  شیاعد  لاب  هک  يا  هناورپ 

دوب هدیرپ  تباجا  رون و  نامسآ  ات 
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تفر بیرغ  یعولط  تمس  تشذگ و  يدنچ 

دوب هدیسر  شتقو  هعجاف  بورغ  کش  یب 
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اه تسرپایند  هدید  نایم  ینعی 

دوب هدیشک  ناطیش -  هسوسو -  گنر  هب  يرصق 

رهز دوب و  هنیک  زا  رپ  هشوخ  هشوخ  هک  يرصق 

دوب هدیکچ  يدرم  رواب  يور  هک  يرهز 

دش و رو  هلعش  شدوخ  نورد  اه  لاس  وا 

دوب هدیپت  شهایس  بلق  نورد  ایند 

تقو چیه  هنارورش  هاگن  نآ  سوسفا 

! دوب هدیدن  اه  نمچ  يور  هب  ار  هناورپ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / حبص

حبص تین  دوارت  یم  هچرگا 

حبص تیلها  زا  تسا  رود  ملد 

نک بلط  اقآ ! نیمتشه ! ماما 

حبص تیعمج  نآ  نیب  مه  ارم 

هناخ هراقن 

هناوج ْلد  زا  دنز  یم  يروش  هن 

هنافراع دیارس ، یم  يرون  هن 

كاخ نیا  حور  یب  تولخ  رد  اشوخ 

« هناخ هراقن   » یشرع نینط 

دالوف هرجنپ 

يرآ دازآ ، دوش  یم  هدنرپ 
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يرآ دای ، رد  دزو  یم  ییاهر 

دمآ رعش  ياه  هیرگ  باوج 

! يرآ دالوف : ْهرجنپ  تشپ  ز 
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یمالسا يروهمج  زور 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1385  12

لوالا 1427 عیبر   1

Apr.1.2006

يدمحم سابع  / ییاهر يوب 

.تسا هدرک  رپ  ار  نامناج  مامت  يدازآ ، ياه  هفوکش  يوب  لالقتسا و  راهب  يوب  ییاهر ، يوب  زاورپ ، يوب  يدازآ ، يوب  دیع ، يوب 

! دنتسه تندیشک  دنب  هب  هنشت  هک  ییاه  هلیم  مامت  زا  رود  يراهب ، ییاوه  رد  ندیشک  سفن  تسا  دنلبرس  هچ  دنمهوکش و  هچ 

! یگنتلد نودب  گنت ، مشچ  ياه  سفق  زا  رود  راهب ، زا  راشرس  ییاه  هچوک  رد  ندناوخ  زاوآ  یگدنرپ و  تسا  هوتسن  ردقچ 

قیمع همه  .دـننک  یم  زاغآ  راهب ، ياه  هناهب  مامت  زا  رت  يراهب  يدـنخبل  اب  ار  نیدرورف  مهدزاود  حبـص  ار ، حبـص  زورما  ناریا ، مامت 
رد ار  ناشندوب  ياهزور  مامت  ات  دـندش  هداز  راهب  زا  هک  ییاه  هدـنرپ  ار ، هرابود  يدـلوت  تذـل  دـننکن  شومارف  اـت  دنـشک  یم  سفن 

چیه دوشن و  ناشندنام  راصح  يراوید  چـیه  ربارب ؛ دنـشاب و  ردارب  مه  اب  دـننک ؛ فراعت  دـنخبل  مه  هب  هناقـشاع  دنـشکب و  رپ  يدازآ 
.ناشراوید يا ، هرجنپ 

.دننک اشامت  کیرات ، ییاه  هنزور  زا  ار  دیشروخ  تسین  رارق  هک  دنروایب  دای  هب  ات  دننز  یم  کلپ 
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ياه هفوکش  زا  يراهب  رد  ندیـشک  سفن  دراد  تذل  ردقچ  تیاهن ؛ یب  ات  یگدنلاب  شیور و  ون ، ياوه  ون ، یگدنز  زورون ، ون ، زور 
! ییاهر

هنادواج هک  ریذـپلد  يزور  مه ، اب  همه  میدرک ؛ اضما  هشیمه  يارب  ار  نامیدازآ  هک  ار  يزور  درک  دـهاوخن  شومارف  هاگ  چـیه  اـیند 
ایند مامت  هک  هنوگ  نآ  هوکشاب ؛ تفگش و  هدییاس و  نامسآ  هب  رس  دشاب  يزار  دنوامد ، نوچ  نامیدنلبرس ، يراگدنام و  ات  درک  نام 

دریگب و تسد  هب  مـلق  لـحار ، ماـما  نوـچ  يزیزع  هـک  زیزع  كراـبم و  ردـق  نآ  كراـبم ؛ گرزب و  زیزع و  يزور  شدـنک ، اـشامت 
تسام یبهذم  یلم و  دایعا  نیرت  گرزب  زا  تسا ، هللا  تموکح  نیتسخن  زور  هک  نیدرورف  هدزاود  هاگحبص  : » هوکـش نیا  زا  دسیونب 

ورف یتوغاط  تموکح  هلاـس  رـصق 2500  ياه  هرگنک  هک  يزور  دنراد ؛ هگن  هدـنز  دـنریگب و  دـیع  ار  گرزب  زور  نیا  دـیاب  تلم  و 
(1) «. دیدرگ نآ  نیشناج  نیفعضتسم  تموکح  تسب و  رب  تخر  هشیمه  يارب  یناطیش ، هطلس  تخیر و 

.نادرمدازآ همه  نایناریا و  همه  رب  دیع  رد  دیع  نیا  داب  كرابم 

یمرخ هفطاع  / زاغآ

هرباخم میظع ، بالقنا  نیا  ياهزرم  يوس  نآ  ات  ار  نام  یخیرات  روضح  راـبخا  يربخ ، ياـه  نتنآ  ماـمت  راذـگب  دـنیبب ! اـیند  راذـگب 
! نام تشونرس  زبس  ياه  هگرب  يال  هبال  رد  ار  یسارکومد  هزات  موهفم  دنیبب  ایند  راذگب  دنیامن !

دنا هتسکش  یمالسا » يروهمج   » روعش رپ  راعـش  اب  ار  دادبتـسا  اه  نرق  ریجنز  هک  ینامدرم  خیرات  رد  تسا  هزات  ینارود  زاغآ  زورما ،
هک ییادرف  تسا ،» تلم  يأر  نازیم ،  » هک ییادرف  دننز ؛ یم  مقر  ار  هزات  يادرف  زاغآ  مه  تسد  رد  تسد  نشور ، یشنیب  رب  هیکت  اب  و 

.دننک یم  کح  یگدازآ  يدازآ و  یناشیپ  كرات  رب  ار  ناریا »  » دنلب مان  دنروخ و  یم  هرگ  مه  رد  رعش ، روش و 

خرـس نیمزرـس  زا  ار  نردـم » تیلهاج   » طاسب دـشاب و  ناـش  یگدـنز  نوناـق  مالـسا ،»  » نوناـق اـت  دـنا  هدـمآ  مدرم  روهمج » ، » زورما
.دننیچرب ناشنادیهش 
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اه لاس  قوط  ات  دنا  هدمآ  .دننک  دایرف  هرابود  لاس ، دصراهچ  رازه و  زا  سپ  ار  مالـسا »  » تیناقح ات  دنا  هدمآ  مدرم  روهمج »  » زورما
هگرب اب  دـنز ، یم  مقر  ار  ناشیاهادرف  ادرف و  هک  ییاه  هگرب  اب  دننکـشب ، هشیمه  يارب  ار  هناهاش  تموکح  مسلط  هدرک و  زاـب  ار  متس 

.يدازآ نازورف  دیشروخ  هب  ور  نشور ، یهار  زاغآ  دنوش و  یم  ییاهر  دنس  هک  ییاه 

دنمتداعس مظعا  / نت نییور  نیمزرس 

؛ يا هداتسیا 

.ناهج روانهپ  هنهپ  رد  هشیمه ، زا  رت  عیسو 

.هلزلز میب  هک  هوک  لثم  هن  دراد و  نافوت  میب  هک  ورس  لثم  هن  يا ؛ هداتسیا 

.نیگآرهز ياهرام  نیمک و  رد  ياهراتفک  زا  ساره  یب  يا ؛ هداتسیا 

.تسین نافوت  داب و  میب  ار  وت 

! دنلبرس تالف  نت ، نییور  نیمزرس  يا 

.دنداد رپ  لاب و  تا  يدازآ  يارب  هک  تسا  ینارتوبک  يزاورپ  دنلب  زا  ییاسآ ، یم  نامسآ  هب  لاب  رگا  زورما 

! نم نیمزرس 

.دیشروخ رابت  زا  تسا  ینادرم  هسامح  زا  تمان  ناشفشتآ 

! خرس ياهدور  زا  هتسشن  راب  هب  كاخ  يا 

دشاب و زبس  هشیمه  تیاه  هعرزم  ات  دنتفگ  يرآ  دنتـساوخ و  یم  تناریو  هک  ییاهدغج  هب  دنتفگ  هن  هک  تسا  یمدرم  زا  تا ، يدابآ 
.رامش یب  تیاه  هراتس  دشاب و  راهب  هشیمه  تیاه  لگ  نانمشد ، مشچ  هب  يراخ  تریوک  ياه  هتوب 

.یلاخوت ياه  لبط  نیگمهس  يادص  زا  ساره  یب  تسیاب ؛ نانچمه  نم ! نیمزرس 
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تعیبط زور 

هراشا

هبنشکی

نیدرورف 1385  13

لوالا 1427 عیبر   2

Apr.2.2006

يدمحم سابع  / راهب هرطاخ 

يراهب راهب ؛ اب  ار  كرابم  يزور  میوش  مدـق  مه  ات  میدـنب  یم  رـصتخم  يراب  هلوک  یناـبرهم ، زا  راشرـس  مرگلد و  شوخرـس و  همه 
.رورغم يراهب  ابیز ، يراهب  شکلد ،

«. تیانع یتسود و  تسا و  حلص  تبون  هک  ایب   » ایب زیخرب و  وش ؛ مدق  مه  نارگید  اب  مه  وت 

.مینک هزات  یناج  ات  ایب 

، ندوب يوب  تسا ؛ قشع  يوب  زا  رپ  اوه  هک  میوش ؛ هدنزرـس  زبس و  مینزب و  هرگ  تعیبط  ناـج  اـب  ار  ناـمناج  زیگنا ، لد  ياوه  نیا  رد 
.دنا هدش  دلوتم  زورید  هک  تسا  ییاه  ناج  زا  رت  هزات  تعیبط ، ناج  دزو و  یم  راهب  اج  همه  .یگدنز  يوب 

رازغرم فرط  زا  دیزو  يراهب  داب 
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(1) راز غرم  ره  هلان  دیسر  نودرگ  هب  زاب 

مارآان ینهاریپ  نوچمه  میراپسب ؛ اهداب  یتسم  تسد  هب  ار  شیوخ  میهدب و  میـسن  تسد  هب  ار  نامناج  مینزب و  هرگ  اهداب  هب  لد  دیاب 
.ار تشد  رد و  هوک و  دود  یم  شمارآ  لابند  هب  اهداب  رد  هک 

ام عبط  دازمه  ار  تعیبط  هک  نابرهم  يرای  دای  زا  دوش  هدـنکآ  نامناج  میوش و  تسمرـس  ات  میراپـسب  اهدور  هب  ار  ناـماه  مشچ  دـیاب 
.راهب نوچمه  تشاذگ ، اج  تعیبط  هرطاخ  رد  ار  ام  دیرفآ و 

.مینک گنر  راهب  ياه  هرطاخ  زا  ار  نامرطاخ  میزیخرب و  دیاب 

عیبر داب  شبنج  رامش  تمینغ  زیخ و 

راز هلال  شوخ  يوب  غرم ، نوزوم  هلان 

دنک یم  ادخ  دای  تسه  هک  یگرب  لگ و  ره 

راگدنوادخ دای  دناوخ ؟ هچ  يرمق  لبلب و 

، میناخرچ یم  رـس  هک  فرط  ره  ات  تسا  هدیرفآ  راهب  رارق  یب  ناج  رد  ار  ام  رارق  هک  يا  هدنیاپ  رهم  زا  مینک  زیربل  دـیاب  ار  نامدوجو 
.گرب گرب ، میوش ، زیربل  شدای  زا 

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

راگدرک تفرعم  تس  يرتفد  شقرو  ره 

یناما مثیم  / شنیرفآ حبص  عولط 

ناراب ياه  هرد  تمس  هب  دنوش  یم  راپسهر  دنوش و  یم  دلوتم  اه  هرخـص  هنیـس  زا  اه  بالیـس  .دنا  هدروآرب  رـس  اه  هزبس  یکی  یکی 
.هدروخن

.تسا هتفرگ  ناج  سونایقا ، قامعا  رد  ییایرد ]  ] هراتس .دیور  یم  بادرم  بلق  رد  رفولین ، .تسا  تعیبط  رس  رد  يروش  هچ 

! تسا تعیبط  رس  رد  يروش  هچ  .تسا  هدرک  یناکت  هناخ  نامسآ ، .دنهد  یم  دیون  ار  دیشروخ  اه ، هرجنپ 

.مایق هناشن  هب  دنا  هتساخرب  ناتخرد ،

.روضح هناشن  هب  دشورخ  یم  هناخدور ،

.زونه تسا  هدنز  هکنیا  هناشن  هب  تسا ؛ هدمآ  هنحص  هب  شیاضعا  همه  اب  تعیبط ،
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.دزادنیب ریخأت  هب  ار  راهب  ندمآ  دناوت  یمن  یناتسمز  چیه 

.زونه دنا  هدنز  اه  هشیر  تسین ؛ نکشرمک  دشاب ، نیگنس  مه  هچ  ره  اه ، هخاش  هناش  يور  فرب 
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.تسکش دهاوخ  دنشاب ، هتسب  هک  مه  خی  اه  بآ  .دنزب  دربتسد  اه ، بآ  بلق  هب  هتسناوتن  امرس  هک  ینعی  دیآ ، یم  هک  راهب 

و اه ؛ ناتسمز  همه  تشونرس  زین  راهب  تساه ؛ بش  همه  تشونرـس  حبـص ، عولط  .حبـص  عولط  هب  دنا  هداد  هدعو  ار  درـس  ياه  بش 
«. روشنلا کلذک  »

.تساه ناسنا  همه  تشونرس  مه  زیخاتسر 

.تقیقح شوغآ  هب  توکلم ، هاگداز  هب  دندرگ  یمرب  اه  ناسنا  مه  هنوگ  نامه  هرابدص ؛ هرابود و  دندرگ  یمرب  هنوگچ  اهوتسرپ 

.درک یهاوخ  تشادرب  يراکب ، هچ  ره  هک  دنیوگ  یم  نخـس  ام  اب  مدـنگ ، عرازم  .مییام  هدیـسر  ون  ياه  لگ  بطاخم  هک  مینک  رواب 
: ناـمیاه مشچ  هشیـش  هب  دـنز  یم  رگنلت  دادـماب ، ِناوـخ  سورخ  دـنز  یم  بیهن  هک  اـم  ياـه  هنوـگ  رب  تـسا  تعیبـط  یلیـس  میـسن ،

! دشاب هدوبر  باوخ  ار  اه  ناسنا  هک  فیح  تسا ؛ تعیبط  زیخاتسر  راهب ، دیزیخرب !

! دینش اه  ناراب  اه و  گرب  نابز  زا  دیاب  ار  شیاین  یقیسوم  .دنک  یم  نایلغ  تایح ، ياه  نایرش  رد  قشع ،

هیشاح رب  اه ، کبلج  .ایرد  رد  هزیرگنس  دنا و  هدرب  ورف  شیاتس  هدجس  هب  رس  راهب ، ياه  هدازون  .حیبست  رد  همه  دنا ؛ شیاین  رد  همه 
.دنا هدمآ  صقر  هب  اهرابیوج 

؟ درک دهاوخ  رادیب  یسک  هچ  ار  اه  ناسنا 

! تسادخ شنادرگراک  هکنیا  هناشن  هب  ...دوش  یم  هدنز  ...و  دریم  یم  .دریم  یم  ...دوش و  یم  هدنز  ملاع ،

یجنپ هجیدخ  / دنوادخ رکذ 

.یتسه نایرش  رد  يراج  یگدنز  هب  تسود ، غیرد  یب  هولج  هبذج  هب  تسور ؛ شیپ  هک  یتسدکی  یلالز  هب  مراپس  یم  لد 

.مزومایب تفرعم  ات  منیشن  یم  اه  گرب  تبحص  ياپ  مارآ ، منک و  یم  مالس  اه  تخرد  هب 

هرطق هک  ناراب  هناردام  شزاون  هب  مراپـس  یم  ار  دوخ  .موش  یم  لـح  شیاـه  مشچ  هنییآ  رد  هناـخدور و  یگدـیروش  زاوآ  هسلخ  رد 
.دزیرب مناج  رد  ار  یلالز  ییانشور و  هرطق ،

! منک یم  مالس  مدوجو  نایاپ  زاغآ و  هب  كاخ ، هب  .منک  یم  مالس  تعیبط ، هب 
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.مروخ یم  دنویپ  شنیرفآ ، ياه  هظحل  اب 

.ناگراتس هام و  نامسآ و  ات  هتفرگ ، ایرد  لگنج و  هوک و  زا  گنر ؛ رد  گنر  شقن ، رد  شقن  تسا ؛ نم  يورارف  یناهج 

رب رـس  وا ، هدجـس  رد  مه  ناتخرد  هایگ و  .تسوا  ياـنث  تعیبط ، يادـص  یب  يوهوه  داـب ، كاـخ و  ياـغوغ  شتآ و  بآ و  حـیبست 
مارآ ناتخرد ، ياه  گرب  خاش و  يال  هبال  رد  هک  داب  حیبست  هب  تعیبط ، هناقشاع  ياه  همزمز  هب  مراپـس  یم  شوگ  .دنا  هداهن  كاخ 

ياهوق ناـنوچ  هک  فیطل  ییاـهربا  هب  دزیرب ، ورف  هکنآ  یب  تسا ؛ ناور  یبآ و  ییاـیرد  ناـنوچ  هک  نامـسآ  هب  دـنک ، یم  اوجن  مارآ 
، دیشروخ زیگنا  لد  عولط  بورغ و  هب  دننز و  یم  لاب  هناقشاع  ار  ناش  ییاهر  هک  یناگدنرپ  دنروانـش و  تسد  الاب  یبآ  رد  يدیپس ،

زور تسا و  ناهنپ  زور  نیرز  هدرپ  رد  هک  بش  یپایپ و  ياهدـمآ  تفر و  رد  دـنیرفآ  یم  ار  زور  بش و  هک  تسدرود  ياـه  قفا  رد 
.تسا ناهن  بش ، هایس  همیخ  رد  هک 

يادـص هب  .دـنا  هدرک  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دـننز و  یم  دـنویپ  مه  هب  ار  نیمز  ياه  هکت  هکت  نیدالوپ ، ییاه  تسد  اب  هک  اه  هوک  هب 
.مراذگ یم  ناشمیرح  يور  اپ  انتعا ، یب  هک  یتقو  مهد ؛ یم  شوگ  اه  گرب  ضارتعا 

رد اه  کل  کل  يداش  رد  اهوتـسرپ ، چوک  رد  اه ، يرانق  خرـس  زاوآ  رد  يراـج  منیب ؛ یم  ار  وا  مناـخرچ ، یم  مشچ  هک  اـجک  ره  هب 
.كاخ زا  يا  هناوج  شیور  رد  نامک ، نیگنر  غولب  رد  اه ، یهام  زیخو  تسج 

یم تعیبـط  دـبلاک  هب  ار  توارط  حور  هک  تسا  دـنوادخ  تسد  اـهریم ، گرم و  رد  كولـس ، ریـس و  نیا  رد  اـه ، ندـیخرچ  نیا  رد 
.دشاپ

مامت همزمز  ایرد و  هب  دـسر  یم  هک  يرابیوج  اه و  لگ  ناتخرد و  ياـپ  تسا  يراـج  هک  یبآ  دـش ، مدآ  دروآ و  رب  رـس  هک  یکاـخ 
.دنراد بل  رب  ار  تسود  ترضح  يدبا  رکذ  همه ، همه و  ناتخرد ، اهداب و  ناگدنرپ و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / مهدزیس سوسحم  توارط 

مینک ریثکت  میریگب و  تناما  هب  ار  شا  يرحس  رتافد  زا  لزغ  هس  ود  .تسا  هدرک  قارتا  اه  نابایب  رد  هک  میورب  يراهب  تاقالم  هب  دیاب 
مشچ یتفرعم  زا  ار  ام  مشچ  دهد و  یم  تهابش  راهب  هب  ار  ناسنا  یلاوتم ، ياه  یلاحشوخ  .دوش  هدنز  اه  هژاو  حیسم  يوب  اج  همه  ات 

.دنک یم  رپ  ریگ 
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.تسین اه  هنیآ  رابیوج  رد  يا  هفقو  تسه ، راهب  ات 

! درمش تمینغ  دیاب  دنا ؛ يراشبآ  ْمامت  اه  هظحل 

! تسا كزان  راهب  لد  ًاعقاو  مینزب ؛ ندش  رپرپ  ندیچ و  زا  فرح  دابم  راهب ، زبسرس  هاگن  لباقم 

.تسا هتخادنا  هار  هب  لگ  زا  ینایرج  راهب ، زورما ، .اه  هنماد  تشد و  ردام  هب  ییوگ  مدقمریخ  زا  تسا  رپ  مهدزیس ،»  » ناهد اما  زورما 
.تسا لمأت  روخ  رد  .ندوب  يارب  دنک  هزات  زبس و  ار  ام  نوخ  دهاوخ  یم 

.تخرد هدوشگ  شوغآ  اب  دوش  یم  ور  رد  ور  تسا ، هدز  تعیبط  هب  زورما  هک  یبطاخم 

رگا توهرب ، همه  نیا  دیآ  یم  راک  هچ  هب  یتسار ! .دـنادرگ  یم  لزغ  تمـس  هب  ار  تاملک  گنگ  نابز  مهدزیـس ، سوسحم  توارط 
.دنهد یم  رس  اه  هدنرپ  ار  مهدزیس  شوخ  يوب  دننکن ؟ هبرجت  ار  زبس  زا  یقنور 

.دشک یم  داش  ار  نوماریپ  طیحم  هک  تسناد  يا  هتسجرب  شاقن  ار  راهب  ناوت  یم  دید  کی  زا 

همه دنک ؛ یم  هاگن  تعیبط  راهب و  هیضق  هب  هنانیب  شوخ  تافارخ ، زا  زیهرپ  اب  دفکش و  یم  دسر ، یم  مهدزیـس  هحفـص  هب  هک  میوقت 
.دنتسه تقو  شوخ  اهزور ،

«. دید دیاب  رگید  روج  تسش ، دیاب  ار  اه  مشچ  : » هک دنسیونب  دیاب  میوقت  مهدزیس  هحفص  نییاپ 

! مینادب سحن »  » ار يزور  رگا  دش ، دهاوخ  رامیب  ام  هشیدنا 

نانوچ میوش ؛ دـلوتم  رگید  راب  زبس ، زا  یتیمها  اـب  هصرع  رد  میونـشب و  کـیدزن  زا  ار  یتسه  شپت  ار ، یگدـنز  رطع  اـت  میورب  دـیاب 
.ناتخرد

.دوش یمن  ریس  شندید  زا  هک  دنیب  یم  راهب  تسد  رد  ییاهزیچ  دوش ، هریخ  تعیبط  هب  تقیقح  يادنلب  زا  رگا  ناسنا 

! دنوش راهب  ياشامت  فقو  دیاب  ناگدید  نیا  داد ؛ هودنا  هدز  نازخ  ياه  فرح  هب  لد  دیابن  رگید  دیوگ : یم  دوخ  اب 

.دروآرد مغ  ياه  بش  هت  زا  ار  نینچ  نیا  ياهزور  درک و  تسد  نیا ، زا  دعب  دیاب 

.دشاب يراج  مه  اه  لصف  رگید  هرطاخ  رد  مهدزیس ، لامج  ياه  تشد  ات  درک  يراک  دیاب 
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روپ نامیلس  همطاف  / دنز یم  رادیپس  رانک  مدق  ناراب ؛

.تسا هدناسر  زییاپ  رد  هدیکشخ  ياه  غاب  هب  ار  راهب  یتسد 

.دناشک یم  دنب  هب  ار  نامسآ  تعسو  مامت  هک  ییاه  لاب  اب  تسا ؛ نتفکش  نامز  کنیا 

ارم اه ، بآ  همهمه  يادص  .دریگ  یمربرد  ار  نیمز  طاشن ، زا  رپ  یـسح  دبای و  یم  نایرج  ندش  زبس  قایتشا  رد  توکـس  جوم  جوم 
موش تشونرـس  موش و  دـلوتم  رگید  راب  کی  دـیاب  .مراپـسب  اه  تشد  هنهپ  هب  ار  میولگ  رد  هدـنام  ياـهدایرف  اـت  دـناوخ  یم  دوخ  هب 

.مراذگب رانک  میاه ، گر  رد  هدناود  هشیر  راهب  يزبس  اب  ار  منازیرگرب 

.داد هفوکش  دیاب  .دز  الاب  نیتسآ  ندز ، هناوج  يارب  دیاب 

دای دایز ، دیدید ، ار  راهب  هاگ  ره  سپ  « ؛ دنک یم  ییامندوخ  تارذ ، همه  رد  راگدرورپ ، تردـق  هدرک و  مایق  نیمز  سفن  رد  تمایق ،
«. دینک تمایق 

.یباداش توارط و  يوب  دهد ؛ یم  یگزات  يوب  اوه  راب  نیا 

.دوش یم  هریخ  شهوکش  هب  نامسآ ، رادیب  هشیمه  ياه  مشچ  هک  دسر  یم  یشمارآ  هب  نیمز  .زبس  تشپ  زبس  تسا ؛ تعیبط  زور 

!؟ تسا هداد  هناوج  هرابود  ندش ، تسین  زا  سپ  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  ناتسمز  نیمز ، هک  تسا  راهب  نیمدنچ  نیا 

راهب داب  تیبرت  دنک  هدنز  ار  كاخ  »

« میسن هب  ددرگن  هدنز  شلد  هک  دشاب  گنس 

.دننک یم  سح  ار  زاورپ  هوکش  میاه ، هناش 

.دنز یم  گنر  ار  هدش  يرپس  درز  ياهزییاپ  هک  مشک  یم  سفن  ار  یقوش  زا  راشرس  ياوه  الاح 

.مشاب ناراب  ياه  هناوج  اب  ندش  هنارت  رکف  هب  دیاب 

.مرون سنج  زا  هک  الاح  مشکب ؛ شوغآ  رد  ار  دیشروخ  موش و  یباتفآ  رگید  راب  دیاب 
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یماصتعا نیورپ  تشذگرد 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1385  15

لوالا 1427 عیبر   4

Apr.4.2006

ییاضر هدیمح  / رعش يوناب 

ای يزیگنا  یمرب  ار  تاملک  هک  ییوت  نیا  .ییاـه  گـنر  هدنیارـس  وت  دننکـشب و  اـم  باوخ  نامـشچ  رد  ار  باوخ  دـنرداق  اـه  گـنر 
.دنا هدمآ  تیاه  تسد  زاوشیپ  هب  تاملک ، اه  هرجنپ  مامت  تشپ  زا  دنروآ ؟ یم  ناجیه  هب  شیارُس  رادم  رب  ار  وت  هک  دنتاملک 

.ینک یم  انعم  ار  نازخ  هچرگا  دراد ، هنیرید  یتبسن  راهب  اب  تنهذ  .تسا  هداد  هناوج  تملق 

رون و یگتـسویپ  رد  هدز  سفن  تنهذ  راشرـس ، تتاملک  .يوارت  یم  رعـش  یـشک و  یم  سفن  .دـننک  یمن  اهر  ار  تنابیرگ  تاـملک ،
.یگدنرپ هنیآ و 

مـشچ رد  دیـشروخ  .ینک  هبرجت  ار  ندوشگ  لاب  ناهج ، زا  يا  هشوگ  رد  اـت  يا  هدز  دـنویپ  ندیـسر  يزبس  هب  ار  تیاـه  تسد  وناـب !
ترـس رد  تاملک  زونه  دننز ، یم  تیادص  خیرات  دیپس  تاحفـص  زونه  دنبن ؛ ار  تیاه  کلپ  .تسا  هتـشاذگ  یـشوماخ  هب  ور  تیاه 

! دنبن ار  تیاه  کلپ  دنخرچ ؛ یم 
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ماگ اما  دنراپس ؛ یمن  یشومارف  هب  ار  وت  اه  هداج  نیا  هچرگا  .تسین  یتبسن  یشومارف ، توکـس و  اب  ار  وت  .يوش  رعـش  ات  يا  هداتـسیا 
.روبع رد  راذگم 

.هغدغد یب  مارآ و  يرذگ ؛ یم  کبس 

ياه یمراط  تشپ  گرم ، درذگ و  یم  نامز  شومارفان ! تدای  زور  .رادغاد  هرجنح  رب  يا  هدش  هجـض  نامز ، نابز  رب  يا  هدـش  رعش 
.كاخ زا  وت  دزیرگ و  یم  وت  زا  نامز  دنز ، یم  سفن  تیاه  کلپ 

.هنوگ نیا  ياهزور  نیا  هدودحم  رد  دجنگ  یمن  رگید  تحور 

.تدیارسب نامسآ  ییارسب و  نامسآ  زا  راب  نیا  دیاب  يریگب ، لاب  دیاب 

! رعش يوناب 

.يا هدش  در  يا و  هتخیوآ  تیدبا  دنلب  ياه  هخاش  رب  ار  تتاملک 

.يوش یم  سح  رت  کیدزن  دزو ، یم  زونه  تیادص 

.تسا هدش  نیگنس  تخس  وت  یب  مساسحا  يا ؛ هتفر  يا و  هتشاذگ  ار  تنهذ  هحفص  هحفص 

يدمحم سابع  !/ دیواج تدای 

ناتسمز تشپ  هک  ینامولظم  دمآ ؛ یم  نوریب  دیاب  نامولظم  موقلح  زا  هک  دوب  دنلب  دایرف  ياه  هفوکش  تمالک ، رحـس  رعـش ، راهب  رد 
.دوب هتسب  خی  ناشیاه  کشا  هدیزرل و  امرس  زا  ینالوط ، ياه  لاس  فرب  یب  ياه 

.دنا هدربن  دای  زا  ار  اهنآ  هک  دنتسه  مه  یناسک  ادخ ، زا  ریغ  زونه  دندرک  یم  سح  هک  ارچ  درک ؛ یم  ناشمرگلد  تندورس ، قوش 

وت دنچ  ره  مینک ؛ شومارف  ار  نام  هنهک  ياه  مخز  درد  ات  يدرک  یم  نامفراعت  قشع  تیب  تیب  يدورس و  یم  هنادرم  ار  تا  یگنانز 
.يدرکن شومارف  ار  ام  ياه  مخز  هاگ  چیه 

يامن مامت  هنییآ  ترعـش  .يدوب  اه  نامه  یمخز  تدوخ  هک  ارچ  یتخانـش ؛ یم  ار  امن  ناپوچ  ياـه  گرگ  زاوآ  یـسک ، ره  زا  رتهب 
.يدرب یم  رس  هب  نآ  رد  هک  دوب  یناهج  یناشیرپ 

ص:104

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


يوب ترعـش  هاگ  چـیه  دوبن ؛ نان  سنج  زا  اما  دوب ؛ تدوخ  سنج  زا  دوب ، مدرم  سنج  زا  دوب ؛ درد  سنج  زا  تیاهرعـش  هملک  هملک 
.داد یمن  نان 

، تیاهدرد .دوب  يراج  مدرم  ياهدرد  اب  هک  دوب  یلالز  هودنا  تا ، یناوج  مامت  .يدرک  یم  زیربل  ترعش  ياهرتفد  زا  ار  تلالز  حور 
.يدشن هاتوک  ياه  فقس  هتسبلد  تقو  چیه  .هنارهاوخ  ییاهدرد  دوب ؛ هناردام  ياهدرد 

.درک دنهاوخن  نشور  اه  یباتهم  یتح  ار ، رهش  نییاپ  باتهم  یب  ياه  نامسآ  هک  یتسناد  یم  بوخ 

.نامرقحم ياه  هناخ  درس  ياه  بش  شخبامرگ  شخبامرگ ؛ دوب و  دنلب  هشیمه  تیاهرعش  ضارتعا 

ام هناریقف  ياهراهب  رد  دنک ، یم  هناش  ار  ناتخرد  يوسیگ  هک  اهداب  هجنپ  اب  دوش و  یم  زاوآ  تیاهرعـش  هملک  هملک  هک  تساه  لاس 
تـساه لاس  یتسین ، ام  نیب  رد  رگید  وت  هک  تساه  لاس  دـنچ  ره  .دـشاب  نام  یلگ  ياهراوید  هنییآ  تیاهدـنخبل ، ات  دروخ  یم  هرگ 
شمارآ يا ؛ هدیـسر  شمارآ  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  رانک  رد  یتساوخ ، یم  ناشیاهر  هک  ینارتوبک  ناـمه  لـثم  هک 

.يدبا

تمان لثم  دننک ؛ یم  یگدنز  ام  ياه  هناخ  هچقات  رب  نیریـش ، یتارطاخ  نوچ  نانچمه  تا  هنانابرهم  ياه  هودـنا  رتفد  اما  يا ؛ هتفر  وت 
! دیواج تدای  .تسا  هدنام  راگدنام  هدنز و  رعش  اب  هک 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1385  19

لوالا 1427 عیبر   8

Apr.8 . 2006

يدمحم سابع  / قشاع رادرس 

نازابرـس هک  ییاج  رد  .دوب  هدش  تنانمـشد  شوگ  مشچ و  تا ، هناخ  ياهراوید  یتح  .دش  یم  رت  گنت  رت و  گنت  هرـصاحم ، هقلح 
، ار تیاه  ندز  کلپ  ار ، تیاـهرکذ  دندرمـش ، یم  ار  تیاـه  سفن  هک  ییاـج  ار ؛ تا  هناـخ  راوید  رد و  دـندوب  هدـش  هقلح  نمـشد ،

.يدناوخ یم  هک  ینآرق  سیخ  تایآ  ار ، تا  ینالوط  ياهزامن 

.يدیمهف یم  ار  راتفرگ  ياه  هدنرپ  لاح  يا ، هدنرپ  ره  سک و  ره  زا  رتشیب 

.دندوب هدرک  راوشد  تیارب  تنایفارطا  اب  ار  ندز  فرح  یتح  دندوب ؛ هدرک  سفق  زا  رت  گنت  ار  تیایند 

رس سک  چیه  اب  هک  هاپس  یب  يرادرس  يدوب ؛ زابرس  همه  نیا  هرصاحم  رد  يرادرس ، نوچمه  وت  زابرس و  دوب و  هاپس  ترود ، ات  رود 
مه یحتف  رگا  .دـندوب  شفارطا  هک  ینازابرـس  اب  درکن ، حـتف  ار  يا  هعلق  چـیه  تخیرن و  ینوخ  چـیه  هک  يرادرـس  تشادـن ، گـنج 

.دندوب هدیمهف  شیاه  سفن  زا  ار  تقیقح  يوب  هک  دوب  یناقشاع  ياه  لد  تشاد 
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، اهدور .سفق  رد  ياه  هدـنرپ  يانـشآ  ریـشمش ، یب  رادرـس  قشاع ، رادرـس  هاپـس ، یب  يرادرـس  دوب ؛ رارق  یب  ياه  ناج  حـتاف  رادرس 
، اه میـسن  .دـنوش  زبس  ات  دنتـسج  یم  ار  تیاپ  در  اهراهب ، .دندیـسرپ  یم  ار  تیاه  هناـش  اـهربا ، دـندش ، تیاـه  مشچ  ياـیرد  رفاـسم 

هدنز تیاه  هآ  زا  هام ، دنتفر و  یم  باوخ  هب  تا ، هناخ  فقس  رب  ندرم  يوزرآ  رد  اه ، هراتس  .دنتشاد  ار  تیاه  بل  ندیسوب  يوزرآ 
.دش یم 

.دنهد یم  ار  تندید  رارق  یب  ياهربا  یگنتلد  ياهزور  يوب  هدروخ ، ناراب  ياه  كاخ  زونه 

شومارف ار  اه  یخلت  یتعاس  تدـنلب  هیاس  رد  تبرغ  ات  یتسین  وت  اما  دـنک ؛ یم  قرع  نیمز  هدرک  مرو  نت  رب  ییاهنت ، هک  تساـهزور 
.دنک

یجنپ هجیدخ  / ینامسآ روضح 

یم نانک  هلان  اـهربا  هک  دنـشورخ ، یم  هناـبات  یب  ردـق  نیا  اـهدور  هک  دـنناشیرپ  هنوگ  نیا  اـهداب  هک  تسا  هداد  خر  يا  هعقاو  اـیوگ 
! دنک یم  یبیرغ  ساسحا  ردق  نیا  نیمز  هک  دنیرگ 

هیاس اهراوید  رد و  رب  مغ ، هودنا و  هک  هدیچیپ ، اه  نامسآ  رد  ناگتشرف ، هجـض  یبات و  یب  يادص  هک  تسا  هداد  خر  يا  هعقاو  ایوگ 
! هدرب ورف  نزح  نابیرگ  رد  رس  ارماس  هک  هتخادنا ،

.تسا هدش  كاخ  ریگ  نماد  گرزب ، یتبیصم  دیاش 

یمن بات  ار  وت  زا  سپ  ياه  قفا  یکیرات ، ریگم ؛ ارماس  نامـسآ  زا  ار  تروضح  نانـشور  قشع ! ناشخرد  هراتـس  نیمهدزاـی  يا  هآ ،
.دروآ

.دش دهاوخ  رد  هب  رد  تا ، هناراهب  دوجو  يوجو  تسج  هب  دبا  ات  كاخ ، یمیتی  ياه  تسد  ریگن ؛ ایند  رس  زا  ار  تا  ینابرهم  هیاس 

وت نیب  دشاب  يا  هلصاف  ات  دندیشک  يراصح  ترود  هچرگا  ریگلد ، دنخرس و  تیاه  هظحل  هچرگا  تیارب ، درذگ  یم  تخـس  هچرگا 
سرت زا  اهنت  اه ؛ مشچ  زا  دندرک  ناهنپ  ار  وت  اه ، « دمتعم  » ياه تسد  هچرگا  ایند ، و 

! وت زا  دعب  ثراو  دوب و  وت  نت  هراپ  هک  یـسک  دنک ، ریگارف  نیمز  رد  ار  تلادع  ات  تساخ  دهاوخرب  وت  هناخ  زا  هک  یـضحم  تقیقح 
! ریگم نیمز  ِرس  زا  ار  تا  هیاس 
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.دش یم  رشتنم  رتشیب  وت  ینامسآ  روضح  رطع  دش ، یم  رتدنلب  سابع » ینب   » هلصاف ياهراوید  دنچ  ره 

.دش یم  رت  هدرتسگ  وت  تبحم  قشع و  هبذاج  نادیم  دش ، یم  رت  گنت  اه  « دمتعم  » هرصاحم هریاد  هچ  ره 

ياپ زا  دـنب  بیغ ، هزجعم و  تشگنارـس  اب  هاگ ، نآ  يدوب و  راتفرگ  ینمـشد  لهج و  راصح  رد  اـه ، ترفن  اـه و  هنیک  هطاـحا  رد  وت 
.يدوشگ یم  ناراتفرگ 

ناهج موتحم  تقیقح  دنناوت  یم  دنتـشادنپ  یم  هک  نالدروک  ناج  هب  دوب  هتخادنا  یـشتآ  تدـنبلد ، كدوک  وت و  يارجام  الوم ! هآ ،
.دننک ضوع  ار 

زونه اه  ناج  يدرک ؛ نایب  ار  دوعوم  روهظ  تبیغ و  هفـسلف  ابیز  هچ  يدرک ! انـشآ  تدنزرف  هناگی  روضح  رطع  هب  ار  اه  ناج  ابیز  هچ 
.دنرو هلعش  دوعوم  راظتنا  شتآ  رد 

.اه « دمتعم  » راصح زا  وت  ییاهر  زور  اه ، هتشرف  لاب  رب  وت  هنابیرغ  عییشت  زور  تسوت ؛ زور  زورما ، و 
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( جع ) نامز ماما  تماما  زور  نیلوا 

هراشا

هبنشکی

نیدرورف 1385  20

لوالا 1427 عیبر   9

Apr.9 . 2006

يدمحم سابع  / ناراب هنشت 

نوچ دـنیبب ؛ ار  تا  یگرزب  ناهج ، اـت  دوش  یم  زاـغآ  وت  ياـه  هناـش  زا  زور  .دوش  یم  رادـیب  هشیمه  زا  رت  ناـبرهم  دیـشروخ  زورما ،
.دنتخیر ورف  هک  یناتب  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  یگرزب 

رد هدیچیپ  ار  تشهب  هدزایند ، تلاسر  یب  نالوسر  ات  دنراذگ  یم  اشامت  هب  تیاه  تسد  رد  ار  توکلم 

.دننیشنب اشامت  هب  تتونق 

.دندنب یم  تماق  اه  لگنج  دننک و  یم  مایق  اهراشبآ  مامت  ار  تتماما  هک  تسوت  دنخبل  زا  يا  هصالخ  ناهج ،

ربهلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادر  تناردـپ  نوچ  یحو ، نوچ  یگرزب ؛ .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  نوچ  یگرزب ؛
.دنک یم  قشع  قشم  تیاه  تسد  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  تراوگرزب  ردپ  هتفاکش  ْرس  ریشمش  دهد و  یم  رس  تلادع  زاوآ  تشود 
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.دهد یم  مالسلااهیلع  ارهز  ینابرهم  يوب  تیاه  مشچ 

زاغآ لزا  زا  وت  یگرزب  دوب ؛ دـهاوخ  اه  لاـس  وت  یگرزب  .تسا  ناربماـیپ  ماـمت  زا  رت  گرزب  وت  یگرزب  تسوت ؛ یگرزب  زور  زورما ،
.دسر یم  نایاپ  هب  تیدبا  اب  هدش و 

.دهاوخ یم  یسک  ره  زا  رت  گرزب  ار  وت  زورما ، زا  ادخ 

.اه لاس  اه و  هام  اه ، هتفه  اهزور ، مامت  لثم  اهزورید ، مامت  لثم  هدماین ، ياهادرف  مامت  لثم  تسوت ؛ نآ  زا  زورما 

.اه بآ  اه و  تخرد  مامت  لثم  دنا ؛ هدرک  رب  زا  ار  تمان  لاس ، ياه  لصف  مامت 

هنیآ دـنخبل و  یتشآ  ییانـشآ و  زور  زورما ، .ام  هنـشت  ياه  ناج  اب  وت  ینابرهم  زور  تسایند ، اب  دـنوادخ  ینابرهم  زاـغآ  زور  زورما ،
غاب دوش و  یم  ریگارف  يدـمحم  ياه  لگ  رطع  زورما ، .وت  دنمهوکـش  مان  هنماد  رد  يدـمحم  ياه  لگ  ندـش  افوکـش  زور  تساـه ؛

.ترطعم ياه  سفن  اب  درک ، دنهاوخ  هفوکش  تتماما  هوکش  رد  تمصع ، ياه 

.دنوش یم  یتشهب  تیاه  سفن  اب  اه  تشهبیدرا  داد و  دنهاوخ  هفوکش  وت  دنخبل  زا  اه  نیدرورف  زورما ،

زا ناهج  دوش ؛ یم  زاغآ  ناهج  زورما ، زا  دـعب  .دـسر  یم  لاـمک  تیاـهن  هب  تدـنخبل  اـب  يداـش ، دوش و  یم  هصـالخ  وت  رد  تیدـبا 
.دش دهاوخ  دلوتم  هرابود  زورما ،

همه نیا  زا  دیآ  یم  نوریب  دنلبرس  ایند  وت  اب  زورما  اما  دوب ؛ هدیـشک  هلعـش  نیمز  درگادرگ  ار  شتآ  ياهدور  اهدورمن ، نیا ، زا  شیپ 
.نایغط شتآ 

نیرت تخـس  هنیـس  ات  دراپـس  یم  وت  تسد  هب  ار  شتاجن  یتشک  حون ، زورما ، .يا  هدرک  ناتـسلگ  ار  اـه  شتآ  لـیلخ ، میهاربا  دـننام 
.یفاکشب نما  ياه  لحاس  تمس  هب  ار  اه  نافوت 

مغ لثم  دـش ؛ دـهاوخ  زاغآ  ام  ياه  يداش  زورما ، زا  .تسوت  تسد  هب  رـشب  تیادـه  ناکـس  زورما ، زا  یجنم ! هناـگی  يا  یجنم ، يا 
.وت ینالوط  ياه 

! دنوادخ نارک  یب  تمحر  يا  رابب ، ام  رب 

.تسوت لالز  ندیراب  هنشت  ناماه ، هنیس  ریوک  تساه  لاس  هک  رابب  ام  رب 
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ییاضر هدیمح  / رون تماما  زاغآ 

.تسا هدرپس  وت  هب  ار  نیمز  تشونرس  دنوادخ ،

دشخرد یم  يا  هراتس  هچیرد  ره  ياپ  تسا ، راشرس  هنوگ  نیا  زورما  هک  تمحر  لاس  نیرید  هوکـش  نیا  رد  هزات ، ياه  هیناث  نیا  رد 
.رادیب هراتس  نیرخآ  تماما  زاغآ  رون ، تماما  زاغآ  ار ؛ نینچ  نیا  يزور  زاغآ  تسا  ییوهایه  و 

.تسا هدش  نشور  تتراشا  ناتشگنارس  رد  هار ، ياه  غارچ  يا و  هداتسیا  هتسیاش 

.تسا هدرب  هدجس  تا  یباتفآ  ياه  کلپ  رب  دیشروخ ، يا و  هداتسیا  هتسیاش 

.تسا راظتنا  ياهزور  زاغآ  نیا  يا و  هداتسیا  هتسیاش 

.تسا هدش  ققحم  یهلا  هدعو  نیرخآ  نشور ؛ یحبص  رد  يا  هتخیگنارب  ار  هتفخ  ورف  زور  نیا 

.تساهزور نیا  دیما  تنشور  روضح  تسا ؛ هداد  هسوب  راهب  تراوتسا ، ياه  هناش  رب  يا و  هداتسیا  هتسیاش 

.تسا هدز  دنویپ  تسدارف  هب  ار  تسدورف  نیا  تتماما ، قایتشا  يا و  هداتسیا  هتسیاش 

.تسا نشور  تنابرهم  ياه  تسد  رد  تیاده ، ياه  غارچ  دجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  نیمز 

ياـه هنارک  تسا و  قلف  هبذـج  رون ، هدـعو  .ردـکم  ررکم و  ياـهزور  نیا  يارب  يدـنوادخ  یمتح  هدـعو  هک  یناـبرهم  هیاـس  نآ  وت 
.تیاه مشچ  رد  هدش  هصالخ  نامسآ ،

.يا هدرک  نت  هب  تماما  يادر  هک  يزور  نیلوا  تسا و  قلف  هبذج 

.هنیآ زا  راشرس  يزور  تسا و  قلف  هبذج 

.ما هدرک  اهر  كاخ  ياج  ياج  رد  روش ، هب  ار  ما  هتخادگ  ياوجن 

ورف شیوخ  رکیپ  ياه  نابایب  رد  نادرگرـس ، یحور  نوچ  بش  مامت و  اـم  رب  تمعن ، .تسا  هدـش  مخ  تهوکـش  لـباقم  رد  یناـهج 
يوب .تسا  هدش  زاغآ  تراشرس  ناگدید  زا  یقرب  اب  زور  تسا و  هتخیر 
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.تسا هدش  نیشن  هت  ترون  هبذج  رد  قوش  اب  ناهج ، هک  تسا  يزور  نیلوا  تتماما ، زور  نیلوا  تسا ؛ هدنکآ  ار  اضف  هنوباب 

.تسا هدرپس  وت  هب  ار  نیمز  تشونرس  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نیلوا  زورما 

یجنپ هجیدخ  / رشب یخیرات  مغ  دش  مامت 

.تسا هتسشن  شیاتس  هب  ار  وت  ناهد  رازه  اب  ناهج 

يارب تسا  ییاهر  تراشب  رشب ؛ کیرات  ياه  بش  يارب  تسا  حبص  تراشب  تندمآ ، .دشک  یم  لک  ار  تندمآ  هچیرد  رازه  زا  ایند 
مشچ هتسخ ، متس  زا  ناهج  تسا ؛ هدش  هلاچم  دوخ  رد  نیمز  .لد  هب  ترـسح  ياه  تشد  يارب  تسا  ناراب  هدژم  هدرم ؛ لد  ناگدنرپ 

.تسا هدش  هفخ  ولگ  رد  اهدایرف  دیپس و  رد  هب  اه 

.دریگ یم  مارآ  وت  تیالو  راس  هیاس  رد  یتسه ، .دشک  یم  یتحار  سفن  زورما  زا  ایند  ملاع ! رب  تا  یهاشداپ  داب  كرابم 

.تسا هدرک  هراوآ  قشاع و  نینچ  نیا  ار  اهداب  تندمآ ، هدژم  تسا ! نیمز  اه و  نامسآ  همان  ناما  تا ، یهاشداپ 

.دنا هداتسیا  ناتخرد ، هک  تسوت  قایتشا  هب 

.دنا هدرک  مایق  اه  هوک  هک  تسوت  مارتحا  هب 

زور ریگارف ، ياهدنخبل  زور  هودنا ، نایاپ  زور  تزع ، نتسشن  تخت  رب  زور  تلادع ، هرابود  يراذگ  جات  زور  تسوت ؛ یهاشداپ  زور 
ياـه هظحل  زور  هدـنیآ ، شوخ  ياـهزور  زور  ناگتـشرف ، مادـم  مالـس  تیحت و  زور  ناـیکاخ ، یتخب  شوخ  زور  یناـگمه ، يداـش 

.ناهج يراظتنا  مشچ  زور  نیریش ، كرابم و 

بشما رشب  یخیرات  مغ  دش  مامت 

دجنگ یمن  شدوخ  رد  نیقی  راگزور  و 
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وـت و تماـما  زور  نآرق ، ياـیحا  وـت و  تماـما  زور  نید ، ینـشور  مشچ  وـت و  تماـما  زور  وـت ، هوکـشاب  تیـالو  زور  تسوـت ؛ زور 
.اهوزرآ ققحت  وت و  تماما  زور  رکنم ،»  » يزادنارب وت و  تماما  زور  فورعم ،»  » ییافوکش

ادخ هشیمه  هریخذ  يا  .نیمز  رد  يدنوادخ  هدنام  یقاب  نیرخآ  یتمارک ، نادناخ  هدنامزاب  نیرخآ  دبا ؛ ات  زاغآ  هدزای  ماتخ  نسح  وت 
! ...ملاع موتحم  تشونرس  .ناهج  رد  تلادع  لاسرید  يایؤر  ناسنا ، تخس  ياهزور  يارب  ادابم ، ياهزور  يارب 

 . ...یتخب شوخ  همه  نیا  زا  .ریگارف  يداش  همه  نیا  زا  دجنگ ؛ یمن  دوخ  تسوپ  رد  ناهج 

! تا یکالفا  ياه  هدجس  رب  وت و  رب  مالس 

تیاکـش هب  بل  تسا  يرید  كدف ، مخز  هک  ییآ ؛ نوریب  تبیغ  هدرپ  تشپ  زا  هک  تسا  نآ  تقو  یهلا ! غورد  یب  هدـعو  يا  مالس ،
.تسا هدوشگ 

؛ ینک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نیمز  ات  ایب 

.مالسلااهیلع بنیز  ياهدرد  رب  یشاب  یمهرم  ات 

! تسوت ماقتنا  راظتنا  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  هدیرب  رس  زونه 

! دبلط یم  ار  وت  روهظ  ياکنخ  مالسلااهیلع ، همطاف  هنیس  شتآ 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / تماما يادر 

نمچ فرط  زا  دش  ادیپ  لگ  ناطلس  رسفا  »

نمس ورس و  رب  داب  كرابم  برای  شمدقم 

تمتاخ نسحب  هد  تراشب  ار  مج  متاخ 

« نمرها تسد  هاتوک  وا  زا  درک  مظعا  مساک 
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رد وا  ینیـشناج  نامـسآ ؟ نارک  یب  ای  نیمز  يارتسگ  شرع ، يادـنلب  دـشاب ؟ وا  تموکح  ریرـس  دـناوت  یم  هکیرا  نیمادـک  تعـسو 
.تسا هداتسیا  ندوب  تارذ  لد  رد  ماکحتسا ، يراوتسا و  هب  شا ، یهاشداپ  یسرک  ياه  هیاپ  دجنگ و  یمن  ناکم  دودح 

ياهربا هکنآ  رگم  دـمهف ؛ یمن  ار  نامیا  لماکت  یـسک  دـشخرد و  یم  یگلاس  جـنپ  علطم  رد  نید ، دیـشروخ  تفالخ ، زور  نیزاغآ 
ادیپ دنرادن ، رتشیب  لاس  جنپ  هک  ینامشچ  تمصع  رد  ار  عولط  نشور  ياه  هناشن  دنز و  رانک  نیقی  نئمطم  هاگن  اب  ار  ههبـش  دیدرت و 

.دنک

رارق نومزآ  فص  رد  ار  هعیش  موصعم ، نیرخآ  هب  ادتقا  دیدرت  دیسر ، یم  دوخ  زارف  نیرخآ  هب  عیـشت  باتفآ  هک  يزور  يانـشور  رد 
رب هک  ار  تماما  يادر  تسب و  ورف  دـش ، یم  ناور  هداجـس  رب  هک  یعوضخ  نیرت  لماک  رب  ار  اه  مشچ  دـش  یم  هنوگچ  اـما  داد ؛ یم 

؟ تفرگ هدیدان  دش ، هتخادنا  تقیقح  ياه  هناش 

تسوت ریشمش  ناور  بآ  ار  کلم  رابیوج 

نکب ناهاوخدب  خیب  ناشنب ، لدع  تخرد  وت 

! دور یم  الاب  تباجا  نامسآ  زا  اعد ، رگا  ... 

یلین اب  یتقو  سونایقا ، یبآ  تعسو  دننام  تسا ، یمیمص  ادخ  اب  یتسود  هب  یلد  رگا 

؛ تسا تیاهن  ار  ناماما  تیاغ و  ار  نایاوشیپ  هک  تسا  يدوجو  تطاسو  زا  همه  دوش ، یم  یکی  قافآ 

.دراد ناج  وا  یتسه  یتسه ز  هک  تسالوم  ترضح  ياقب  هب  تسا ، یقاب  یلوحت  ای  دلوت  ایند  هب  هچنانچ 

.دوش یم  ریزارس  تمسق  هساک  رد  تادوجوم  يزور  دیور ، یم  وا  ناتسد  رد  حبص  ره  هک  اعد  ياه  هشوخ  تکرب  هب  و 

(1) .دراد تسد  رد  ار  نامز  دنور  رارق ، یب  دوخ  تکرح  رد  نیمز  تسا و  رارقرب  نامسآ  ياه  نوتس  وا ، روضح  مارتحا  هب  و 
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یمیظعلادبع همطاف  / راهب نیمهدزاود 

یب حور  بارطـضا  زا  تشذگ  لاس  جنپ  .یحو  مالک  هیآ  هیآ  رد  يدش  قرغ  لاس  جنپ  .یتشاذـگ  تیدوبع  كاخ  رب  رـس  لاس  جـنپ 
تتفاطل تسناوتن  تقو  چیه  رـشب ، هک  يدش  يراهب  نیمهدزاود  .يدییور  نیمز  ریوک  زا  هک  يدش  یتخرد  نیمهدزاود  وت  ترارق و 

.دنک كرد  ار 

.دیسر كالفا  هب  دیشک و  دق  نامسآ  ات  هک  يدش  يا  هداج  نیرخآ  وت  دوب و  هدش  هدومیپ  تماما  ياه  هداج  زا  هداج  هدزای 

.دربب رس  هب  راظتنا  رد  نیمز  ياه  مشچ  هک  تساوخ  ادخ  و 

.ار وت  رادید  ناینیمز  دنشکب  ترسح  هک  تساوخ  ادخ 

! اقآ

.ینامسآ درم  هدزای  هتفاین  تسد  ياهوزرآ  هب  ناسرب  ار  ام  ایب و  رتدوز 
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یمالسا رنه  زور  ینیوآ -  یضترمدیس  تداهش 

يدمحم سابع  / زاورپ

کیدزن زا  ار  رود  ياـهرود  دوب  هتفرگ  داـی  هک  ینیبرود  درک ؛ یم  هدـنز  ار  رود  ياـهزور  هک  ینیبرود  اـب  .یتـشگ  یم  قشع  لاـبند 
.دوش دیهش  یتح  دمهفب و  ار  تداهش  دناوتب  دنک ، سح  ار  تداهش  دناوتب  يا  هدننیب  ره  هک  کیدزن  ردق  نآ  دنیبب ؛ نکمم  هار  نیرت 

رب هک  ار  يا  هتفر  ياهزور  يدرک ، یم  هیرگ  زور ، ياهزور  هک  تدوخ  لثم  دـندرک ! هیرگ  تنیبرود  ياه  مشچ  اب  هک  اـه  مشچ  هچ 
.يدیسر یمن  زاورپ  هب  یتفر و  یم  اه  هداج  نیمه 

زا راشرـس  هشیمه  هک  يرطعم  ياهرگنـس  رد  هدنام  اج  همین  یتشگ ، یم  تا  هدـش  مگ  همین  لابند  يدوب ؛ زاورپ  لابند  هب  دوب  اه  لاس 
.دندوب زاورپ  يوب 

تساه لاس  هک  ارچ  دننک ؛ یمن  دنلب  رس  مرـش ، زا  هاگ  چیه  هک  دندوب  نونجم  ياهدیب  نیمه  هدنام ، یقاب  ياه  نونجم  اهنت  وت  زا  ریغ 
.تسا هدرک  ناشریگ  نیمز  نیمز ،

، تنیبرود اب  .یشکب  سفن  ات  یتساوخ  یم  رگید  ییاوه  .راهب  هچ  زییاپ ، هچ  درک ، یمن  تمارآ  یکراپ  چیه  تکمین  رب  نتسشن  رگید 
.دنتسیچ ترود  ياهوزرآ  يراد و  هچ  يوزرآ  يداد  یم  ناشن  همه  هب  تنیبرود  يا  هشیش  ياه  مشچ  اب 
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.دوب زاورپ  زا  راشرس  تیاه  هیر  .یتسج  یم  ار  قشع  رگنس  هب  رگنس  يداو ، هب  يداو  .یتسیچ  هتشگرس  دوب  هدیمهف  ایند 

رپ شیپ  اه  لاس  هک  ییاهوتسرپ  درک ؛ یم  سح  شندب  رب  ار  اهوتسرپ  در  هک  يدوب  ینامسآ  لابند  هب  زونه  هدرک ! مگ  نایـشآ  هدنرپ 
.دندیشک

؛ يدوب نارگن  دـشاب ، هدـیرب  ار  شناما  ندیـسرن ، هروشلد  هک  يرجاهم  غرم  نوچمه  .تساـه  یکیدزن  ناـمه  زاورپ ، هار  یتسناد  یم 
.يدوب ندیسرن  نارگن  ...هن  هک  ندیسر  رید  نارگن 

لایخ هچنآ  زا  رت  هدنرپ  يدیشک ، رپ  رجاهم ، ناغرم  همه  لثم  .یتفر  تفر و  یهاوخ  يزور  یتسناد  یم 

.مینک یم  یگدنز  تا  هدنام  اج  هب  ياهزاوآ  رد  ار  قشع  ام  هک  تساه  لاس  .يدرک  یم 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اروشاع هلیبق  زا 

.درک یم  ریوصت  مرطاخ  رد  ار  ناگتشرف  زاوآ  تا  ینامسآ  يادص  .ار  هسامح  نینوخ  ياهزور  یتشون  یم 

نداتسیا هب  ار  اهزیرکاخ  تیاه ، ماگ  گنهآ  .تا  يا  هروطسا  حور  داز  مه  ملق ، دوب و  هدش  تا  یگدنز  ياهزور  هناش  مه  نیبرود ،
.دناوخ یم 

.دنا هتسشن  اشامت  هب  وت  نیبرود  هچیرد  زا  ار  تمواقم  هدز ، گنج  نیمزرس  نیا  نامدرم  .دوب  هتخادنا  سفن  زا  ار  اه  نافوت  تا ، هیفچ 
.شا هتفرگ  رگ  نایهام  یتفگ و  روه  زا  .يدرک  تیاور  ار  اه  هناورپ  نتخوس  رپ  لاب و  لاس ، ياه  لاس 

.شرادغاد نوراک  رهشمرخ و  زا 

.دوب هدرک  نونجم  ار  هسامح  نادرم  هک  يا  هریزج  زا 

.هزیوه رس  یب  ياه  لخن  زا 

.برغ هتسکش  لد  ياه  هوک  بونج و  دولآ  نوخ  كاخ  زا 

.دوب ناشجورع  يوار  تیادص  هک  یتسویپ  نانآ  هب  هکف  غاد  ياه  لمر  رب  يدش و  تدوخ  زاورپ  يوار  تبقاع ،
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تمـس هب  ار  اه  هداج  لاب ، کبـس  هنوگ  نیا  هک  دوب  هدـیواک  ار  اه  قفا  نیرت  نشور  يادـنلب  دوب و  هدـید  ار  اهرود  تدـنمرنه ، هاگن 
.دنیزگ یمرب  رخآ  چوک  يارب  ار  اه  هچایرد  نیرترود  هک  قشاع  ییوق  نانوچ  یتفر ؛ يدومیپ و  نامسآ  نیمتفه 

راهچ دنداتسیا و  زاورپ  زا  ناگدنرپ  .دش  یم  رشتنم  اضف  رد  تیاه  هدنخ  نیـسپاو  هک  ماگنه  نآ  دیچیپ ، نیمز  رد  ییاروها  رطع  يوب 
.تخاس یم  ار  توکلم  نتم  یقیسوم  تیاه ، لاب  يادص  هک  یتقو  دنتسیرگن ، ار  نامسآ  تمس 

یم یتسود  رد  زا  تا  یبآ  ياه  مسبت  اب  رادراخ ، ياه  میـس  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  وت  عافد ، ياهرگنـس  .يرنه  هشیدـنا و  دیـس  وت 
یم تدای  يراج  رد  ام  .دوب  اروشاع  هلیبق  زا  هک  يدرم  ناـمیا  رنه و  رب  تسا  یمکحم  دنـس  تحتف  تیاور  اـما  يا ؛ هتفر  وت  .دـندمآ 

.مینک یم  هزات  سفن  میلاب و 

یناما مثیم  / نوخ روآ  مایپ 

.دوعوم ياقل  هب  تشهب ، هب  يا  هدش  هداد  تراشب  وت  یضترم ! زیخرب  .دوب  قشع  يادص  ادص 

.تسا تملظ  هچ  ره  زا  جورخ  هب  جورع ، هب  يا  هدش  هدناوخ  ارف  وت 

.وت راظتنا  رد  وا  مه  يدوب و  شراظتنا  رد  وت  مه  هک  یتداهش  دنتداهش ؛ ياه  هناشن  اه  نیم 

شوغآ رد  دـیاب  توکلم  ياهرالات  ار  وت  حور  .دـجنگ  یمن  انگنت  رد  نادـنز ؛ ياه  هلیم  زا  دـنا  هدـش  رت  هدرتسگ  وت ، حور  ياه  لاـب 
يا هطقن  نامه  رد  تسرد  تراگدرورپ ؛ يوس  هب  يدرگرب  يزیخرب و  هک  دـهد  یم  تیالـص  هدـیپس  .توسان  ياه  هموک  هن  دریگب ،

.تسا هدنهد  تراشب  ياه  كدصاق  هاگدورف  هک  هطقن  نامه  رد  تسا ، نادیهش  زاورپ  يوکس  هک 

ار تسدرود  ياه  هداج  یکیرات  دبات ، یم  تا  یناشیپ  زا  هک  يرون  .يرذگب  وت  ات  دنا  هدیشک  فص  اه  هتـشرف  دنا ؛ هتـشاذگ  نابدرن 
.تسا هدنار  بقع  هب 

! ملق لها  نادیهش  دیس  دیوگ ، یم  نخس  وت  نابز  زا  ملق 
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هتفرگ كاخ  ياه  هنیآ  تشپ  رگید ، یتقیقح  نزب ! رانک  ار  اه  هتـسکش  هزین  .قشع  اـب  يا  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  هبازچ »  » دـنلب تسپ و 
؟ دنا هدرم  هک  میرادنپ  یم  ام  دنا و  هدنز  نادیهش  هکنیا  هن  رگم  .دراد  نایرج 

! يریگب بآ  زا  ار  دور » ریسم  رد  نانز  تلغ  خرس  بیس   » ات يریگب ، داب  زا  ار  فسوی  نهریپ  ات  زیخرب 

! تفرگ سپ  اه  تسرپ  بش  زا  دیاب  ار  دیشروخ 

تلیـضف .تساه  لخن  ندرگ  رب  مه  زونه  هدروخ  ناراب  داب و  ياه  كالپ  زونه  .دـنزازتها  رد  اهرادراخ ، میـس  گنچ  رد  ياه  هیفچ 
ندوب هدنز  مایپ  هک  تسوت  رب  زونه و  تسا  هدـنز  هچملـش »  » .راگنب ار  روضح  ياه  هیآ  .درپس  ذـغاک  هب  دـیاب  ار  هدـش  شومارف  ياه 

هتخادـنا هیاس  ناشیاه  هرجنپ  رب  گرم ، هک  ایند  هلحم  یلاها  هب  تراـسا ، ياهرهـش  مدرم  هب  اـه ، نیـشن  كاـخ  هب  یناـسرب  ار  هچملش 
ياهوتسرپ چوک  ات  نزب  دایرف  .دکـشخ  یم  دراد  اه  مشچ  رد  یمیتی  کشا  دنزیرگ ؛ یم  دنراد  اه  هظحل  رادرب ! ار  تا  نیبرود  .تسا 

! يروایب اه  نیشن  لحاس  دای  هب  ار  رجاهم 

! ینکشب ار  راگزور  هدننک  هارمگ  توکس  ات  نزب  دایرف 

نیا زا  هک  يرـصع  رد  زونه ؛ دـنراد  اه  فرح  اه ، ههبج  تایلمع ! ياه  بش  روآ  مایپ  يا  .ینازیخرب  ار  لبنت  ياه  جوم  ات  نزب  داـیرف 
.تسا هدش  هتسخ  يرارکت  ياه  فرح  همه 

.وگب نخس  دیوگ ؟ یم  نخس  اه  مدآ  ترطف  اب  دنمرنه  يدوب  هتفگن  رگم 

دراد مایپ  نوخ ، .تسادهش  ياه  مدق  رارمتسا  وت ، ملق  نتساخرب  دنا ؟ هتشون  اه  مدآ  ترطف  رب  ار  البرک  همان  نامیپ  يدوب  هتفگن  رگم 
.ییادهش نوخ  روآ  مایپ  وت  و 

؛ هدش لیسف  ناوناز  اب  میا  هدنام  هک  مییام  .دنا  هتفر  نادیهـش  هک  قشع  يوک  هب  يا  هدش  راپـسهر  يا ؛ هدش  راگتـسر  یـضترم ! زیخرب 
.ناوراک زا  میا  هدنام  اج  میا و  هدش  کشخ 

.تسین هتسب  تداهش  ياهرد  هک  نام  یتخومآ  وت  يدیمون ، تسب  نب  رد  دیس !

! ریخ هب  شدای  حتف  تیاور » »

یجنپ هجیدخ  / زاورپ

اه كاخ  يوس  نآ  ات  ار  ناش  یگدادـلد  ياپدر  یتقو  دوب ؛ ناـگدرک  رفـس  هناقـشاع  زاورپ  يوار  وت  ياـه  مشچ  ینارگن  لد  هشیمه 
.نوزحم يادص  نآ  اب  يدرک ، یم  لابند 
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.يدرک یم  تیاور  دندوب ، هدمآ  اهزیرکاخ  تشپ  ات  عمش ، ترایز  قوش  هب  هک  ار  يا  هراوآ  ياه  هناورپ  نتخوس  ناتساد  وت 

.دنتشگنزاب هناشاک  هب  زگره  یقشاع ، ياوه  رد  هک  يدرک  یم  يرجاهم  ياهوتسرپ  هار  هقردب  اه  تسدرود  ات  ار  تا  یسپاولد 

یم تملق  نهذ  زا  هک  رو  هلعـش  تاـملک  نآ  يراشرـس  رد  تشاد  ناـیرج  ینزح  هچ  یلاـها و  شوگ  هب  دوب  انـشآ  تیادـص  ردـقچ 
رهش و هچوک  هچوک  رد  دیزو  یم  تتاملک  رطع  يدوب ، هتـسشن  اشامت  هب  ار  قشع  هفـشاکم ، دوهـش و  هچیرد  زا  هک  هاگ  نآ  دیوارت !

.راگزور ياوه  رد  درک  یم  رشتنم  ار  نادیهش  هرطاخ 

! يا هتسب  ورف  بل  ایوگ  دسر ؛ یمن  شوگ  هب  تیادص  رگید 

هناورپ هک  یتاظحل  نیرخآ  زا  درک ، سح  ار  تنت  رطع  كاخ ، هک  یقیاقد  نیرخآ  زا  تسرد  ما ؛ هدش  وت  يوار  نم  رگید  الاح  دیس !
تیاـه یگنتلد  يارب  رگید  .دوش  یم  تیاور  هک  اـیند  ياـه  مشچ  نیبرود  هیواز  زا  تسا  هناقـشاع  نتخوس  وت  زاورپ  راـب  نیا  يدـش !

.دوبن يا  هراچ 

.دندوب هدیشک  دق  نامسآ  ات  نیمز  زا  هک  یتخود  یناگدرک  رفس  ياپدر  هب  ار  تیاه  مشچ  يدوب ، هدامآ  ندش  هدنرپ  يارب 

! تسا هدوشگ  شوغآ  تیور  هب  تشهب ، هک  یتسناد  یم  راگنا  یتشاد ؛ یمرب  مدق  مارآ 

.درواین بات  ار  تا  ینامسآ  تعسو  هنوگچ  كاخ ، هک  مدوب  دهاش  نم 

.درک لگ  تیاه  مدق  ریز  كاخ ، روطچ  هک  مدید  نم 

.اهرادراخ میس  زارف  رب  درک  ناراب  هسوب  داب ، ار  تا  هیفچ  هک  مدید 

.دیشک دق  نامسآ  ات  قاتشم  هک  تنوخ  و 

.دیسر زاورپ  هب  ات  تشون  زاورپ  زا  تملق  رمع ، کی 

وت زورما ، وت و  تاملک  هچیرد  رد  .دنتـسشن  اشامت  هب  ار  تقیقح  اه ، مشچ  دوهـش و  هب  ور  دش  هدوشگ  اه  هرجنپ  تملق  اب  رمع ، کی 
.دننیشن یم  اشامت  هب  ار  شا  یگنادواج  اه ، مشچ  هک  یتقیقح  دوخ 

.دش دهاوخن  هدوشگ  تیادص  نزح  اب  اه  هرجنپ  دچیپ و  یمن  رهش  توکس  رد  تیاه  یگنتلد  يادص  رگید 
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.ذغاک نهذ  رب  دفکش  یمن  تملق  نابز  زا  تشهب ، نارفاسم  تارطاخ  رگید 

! یضترم دیس 

هک دوبن  كاـخ  سنج  زا  تلد  وت  تسا ! هدـنام  تیاـه  مدـق  ترـسح  رد  نیمز  زونه  دـنراد و  دوخ  اـب  اـهداب  ار  تا  هیفچ  رطع  زونه 
.دوب هتفرگ  زاورپ  يوب  تیاوه  تشادن ، شیاجنگ  رگید  تا  ییاهنت  هلیپ  ینامب ؛

.يدش یم  اهر  دیاب 

.دوب قاتشم  ار  تداهش  هلق  يادنلب  تیاه ، مدق  راب  نیا 

.دوب رپ  ادخ  زا  تیاه  هژاو  نهذ  راب  نیا 

.نامز ملق  زا  خیرات ؛ نابز  زا  يوش  تیاور  تدوخ  یتساوخ  یم  تیاور ؛ زا  يدوب  هتسخ 

.تسویپ نامسآ  هب  دش و  وحم  نیمز  زا  روط  هچ  هک  مدید  ار  تیاهاپ  در  نم  یضترم ! دیس 

.تسا یقاب  رهش ، نهذ  رد  تا  هرطاخ  هشیمه  اما  شوماخ ، هچرگا  تیادص 

يریما نیسح  / متسیب نرق  رشب  ترطف 

رـس رب  نابتاک  نارعاش و  ياوعد  هک  یتقو  دوش !؟ یم  قشع  هکـس  مود  يور  لقع ، هک  یتقو  درپس ، كاخ  رد  ار  لـقع  دوش  یم  اـیآ 
دیاب تخاس ؛ هنوگ  نیا  ار  ناهج  ات  درک  هاـگنهللا  همحر  ینیمخ  ماـما  لـثم  دـیاب  دوش ، یم  لـح  انـشآ  هاـگن  کـی  هب  قشع ، لـقع و 

.يروشب نردم  تلاهج  رب  ینزب و  دایرف  هفسلف  رس  رب  ات  دش  یضترم 

دنم ماظن  تاذ  ناهج ، یلو  تمکح ؛ امنیـس و  نیب  یطابترا  چـیه  تسین و  تداهـش  يرامعم و  نیب  یطابترا  چـیه  رهاـظ  هب  دـنچ  ره 
.ندوب قشاع  يارب  يا  هناهب  دنا ؛ هناهب  ملاع  تارذ  همه  تسا و  هناهب  زیچ  همه  قشع ، تمکح  رد  دراد و 

رومأم ناهج  هب  ناسنا  هاگن  تمظع  یتقو  دنا  هناهب  همه  كاخ ، بآ و  رجآ و  راوید و  رنه ، ملع و 

.دنک رجآ  ار  تیفاع  نان  ات  دوش  یم 

بالقنا يارب  ون  یحرط  دوب ، متسیب  نرق  رشب  ترطف  یضترم  دوبن ؛ هدنسیون  کی  ناور  ملق  دوبن ؛ يوار  کی  يابیز  يادص  یـضترم ،
، یکاخ ياهرگنس  رد  زود  شفک  يدرمریپ  هاگن  رد  ار  ناهج  زار  دوش  یم  .دوب 
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تالداعم مامت  هک  ینادرم  تداهش  رد  يا و  هلاس  هدزیس  یجیسب  تیمیمص  رد  ههبج ، تشپ  رد  يردام  هتسب  هنیپ  ناتسد  رد  دوشگ و 
.یجیسب دندز ؛ مه  رب  تفص  کی  هب  بقل و  کی  هب  مان و  کی  هب  ار  یناهج 

.درک سیردت  ار  جیسب  هفسلف  یضترم  و 

ییاضر ناراب  / درد ياه  هلق  يوار 

« درگاشب  » نانیشنرپک هک  واف ، هییالط و  هچملش و  هن  ادهش و  هکت  رازه  ياه  ناوختـسا  هن  بونج و  نیمزرـس  غاد  ياه  تشد  هن  ار  وت 
.یمورحم نامدرم  بلق  رد  هک  وداج  ياه  هبعج  شوگ  راهچ  باق  رد  هن  وت  هک  دنسانش ، یم  مه 

«. حتف تیاور   » يراگزور درک و  درد » تیاور   » يراگزور تملق 

هصق دندوب ؛ هتفر  اهدای  زا  هدش و  نوفدم  ناش  ملظ  راوآ  ریز  هک  دوب  نانیشناتسور  هدیزگ » ناخ   » نامدرم جنر  هصق  تا  « درد تیاور  »
یعافد  » حرـش دوب و  ینامـسآ  نادرم  هصق  تا ، « حـتف تیاور   » .رهم و رپ ز  تسد  یهت  ناـمدرم  هصق  لد ، دـیپس  هرهچ  هایـس  ناـمدرم 

«. سدقم

هچ دشاب و  گنج  هچ  : » میا هدربن  دای  زا  تشذگ ، یم  وت  نوزحم  يادص  اب  هک  ار  هبنـش  جنپ  ياه  بش  هرطاخ  تسا ، زونه  هک  زونه 
«. ...درذگ یم  البرک  زا  وت  نم و  هار  دشابن ،

! دیس

.دَناوت نویدم  دنناد ، یم  ناشناردارب  ناردپ و  سدقم  عافد  زا  ار  هچنآ  همه  نم ، لسن 

! میدرک تمگ  دوز  هتفای و  رید  هک  سوسفا 

.دوب وت  مالک  یتوکلم  نینط  تبرغ  راظتنا  رد  زونه  ناماه  شوگ  هک  یلاح  رد  یتفر ؛

.يدیشک رپ  شیوخ  رتسکاخ  زا  راو  سونقق  تبقاع ، هک  یتخوس  ندشن  هناورپ  ندنام و  هلیپ  رد  سرت  زاورپ و  ترسح  رد  نانچ 

نیا زا  ار  فیخـس  تاداـع  نانیـشن  ناتـسربق  اـم   » دـیاب هک  ییوت  يا » هتـسشن  رب  دوجو  يدـبا  یلزا و  هنارک  رب   » هک ییوت  نیا  نونکا ،
«. یشک نوریب  بالجنم 
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هداز یقت  هبیط  / تشهب رباعم 

! اهاوه دنبدنب  زا  یتخیرگ  هنارهام  هچ  وت  دوب و  وت  زاورپ  هرتسگ  نامسآ ،

! هدیسر رادلد  هب  هدادلد  دوبن ، وت  ياج  ایند  سفق 

روبـص ياه  ماگ  هب  تشاد  تداع  ردقچ  كاخ ، نیا  .دنک  یم  اوجن  هکف  ياه  لمر  شوگ  رد  تا  هناصلاخ  ياه  مدـق  يادـص  زونه 
رگـشواک هراومه  هک  ینامـشچ  ناشخرد  ولألت  دـید ؛ ناوت  یم  زار  رپ  تشد  نیا  هنهپ  رب  زونه  ار  تا  یباـتفآ  ياـه  هاـگن  عاعـش  وت !

.دیشخرد یم  نیبرود  هچیرد  زا  راودیراورم ، هک  ییاه  مشچ  دوب ، كاخ  رد  هدش  ناهنپ  تارطاخ 

.درواین بات  ار  تا  يرود  نامسآ ، هدرتسگ  هچیرد  ات  يدیشک  ریوصت  هب  ار  تا  هرطاخرپ  ياهزور  ثداوح  ردقنآ 

.دنتفرگ شود  هب  کی  هب  کی  ار  وت  ياه  مدق  دندرتسگ و  لاب  ناگتشرف 

تارطاخ يدیشک و  سفن  يدرک ، یگدنز  یتفر ، هار  هکف  رد  تفرگ ؟ جوا  نینچ  نیا  هک  تسیرگن  یم  ار  وس  مادک  تهاگن  هچیرد 
.یتفای هار  تشهب  رباعم  هب  ات  یتفرگ  جوا  ردق  نآ  يدرک و  هدنز  ار 

«. تسین هتسب  هک  ربکا  داهج  باب  یلو  دش ؛ هتسب  رغصا  داهج  باب  ! » يرآ

.دباین هار  سونایقا  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتربص  یب  تحور ، مطالتم  جاوما  .دروآ  ماود  كاخ  نیا  رد  هک  دوبن  ینیمز  وت  ياه  سفن 

، تخرـس نوخ  .يدـییوب  ار  تداهـش  نسوس  ناس ، هناورپ  یتفاکـش و  ار  ترب  رود و  ياه  هلیپ  يدرک و  نایغط  یتسکـش ، ار  اـهزرم 
قوش تفرگربرد و  ار  وت  میظع  يرون  داد ! یم  تشهب  يوب  بیجع  وت ، هتخیمآ  مه  هب  نوخ  رتسکاخ و  .درک  نوگلگ  ار  هکف  كاـخ 

.يدش هناورپ  وت  دنتفاکش و  مه  زا  اه  هلیپ  .دیود  تا  هراپ  هکت  مسج  رد  لاصو ،

، هتخوس ياه  بلق  .تفرگ  ناراب  اج  همه  .دندش  ییادج  ياه  هظحل  بات  یب  هدنام ، هار  رد  ناینیمز  داد و  یم  یگتخوس  يوب  نیمز ،
؟ ینک تبث  ار  هظحل  نیا  تنیبرود ، هشیش  تشپ  زا  مه  زاب  هک  يدوب  اجک  وت  دندید و  ار  تنتفر 

؟ دنک طبض  ار  وت  لاصو  ياه  هدنخ  تسناوت  هاگن  مادک  یلو  يدرک ؛ جورع  وت 
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.یتسویپ تدیهش  ناتسود  لیخ  هب  هک  نامز  نآ  دنیبب ؛ ار  جورع  هظحل  تسناوت  هک  هکف  بیرغ  تشد  رب  هراپ ، هراپ  رکیپ  نیا  زج 

.تسا يراج  بونج  ياه  تشد  ياوه  رد  تتاجانم  يادص  زونه 

ْمِهِّبَر َدـْنِع   » یتفر و هناقـشاع  .دـننک  یم  تراـیز  تداـی  هب  يدوب ، هتخاـس  تقـشاع  ياـه  تسد  اـب  هک  ار  تکچوک  هناخاقـس  زونه 
.يدش َنُوقَزُْری »

نوچ هک  يدوب  يرون  .یگنر  کـی  صـالخا و  زا  يراـب  هلوک  يدیـسر ؛ جوا  هب  اـت  ار ؛ قشع  رهـش  تفه  يدرک  روبع  لزنم  هب  لزنم 
اب ار  هدـید  غاد  ياه  لد  هک  يدوب  یمیـسن  .ینک  نشور  دوخ  نانـشور  هب  ار  نام  یکیرات  یکدـنا  ات  یتشذـگ  كاخ  لد  زا  یباـهش 

.يدرک مارآ  تروبع 

هتفرن دای  زا  زونه  تدیهش ، نامزرمه  تارطاخ  نتشاد  هاگن  هدنز  كورتم و  هتـسخ و  لحاوس  رب  تهاگن  جاوما  تیاه ، فرح  ياوآ 
! تا ینافرع  ياه  هشیدنا  دندوب  وکین  هچ  تشون و  یم  بوخ  هچ  ترگ  هزجعم  ناتسد  رد  ملق  .دنا 

يریما نیسح  / قشع رنه 

چیه ارگ ، لاعفنا  راعـشا  هن  نوزومان و  ياه  مجح  ریوصت  هن  حور ، یب  ياه  گنر  ندینت  مه  رد  هن  کینورتکلا ، ياهزاس  شورخ  هن 
هب یتقو  نف »  » تسا و نف »  » طقف دربن ، ادـخ  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  یتقو  اـت  ییاـناوت  ره  .دـنرادن  ضحم  دادعتـسا  زج  یفیرعت  مادـک 

.دوش یم  رنه  دنک ، یم  ریس  الاب  ملاع  يوس 

.قح تاذ  ییابیز  ندیتسرپ  يارب  نآ  ندیشک  ریوصت  هب  اه و  هولج  ییابیز  ندوتس  ینعی  رنه ؛» »

.تسا رثا  بحاص  توخر  هناشن  رنه و  هناهب  هب  اه  یهایس  اه و  یکیرات  اه و  یتشز  نداد  ناشن  رنه و  هیلوا  هدام  ییابیز ،

هعاـشا زج  رنه ، هفیظو  اـیآ  یلو  .تسا  هاـنگ  یتشز و  ینوزف  رـصع  ناـمزلارخآ ، رـصع  تسا و  ییاـبیز  یتشز و  دربـن  هصرع  ملاـع ،
!؟ تسا ییابیز 

هب قشع  هک  يرنه  .دوش  شومارف  میراذگب و  هیشاح  رد  ار  یتشز  ات  تسا  يرازبا  رنه ، دنیب و  یم  ار  اه  تقیقح  يابیز  هبنج  دنمرنه ،
.تسا يرنه  یب  یتشز و  تسین ، ییابیز  دشابن ، يراج  نآ  رد  ادخ 
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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  جاودزا  زورلاس 

هراشا

هبنشود

نیدرورف 1385  21

لوالا 1427 عیبر   10

Apr.10.2006

يدمحم سابع  / راهب دلوت 

.تسا هدرک  رپ  ار  هکم  قاتشم  ياوه  قشع ، رطع 

.دننیشنب اشامت  هب  زاجح  رد  راب ، نیلوا  يارب  ار  راگدنام  یقشع  ات  دنا  هداتسیا  اه  هوک  .دنا  هدیمهف  ار  تفگـش  يربخ  هکم  ياهراوید 
نـشور مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبحم  غارچ  زا  هک  ار  يا  هبلک  يداـش  دـننک  یم  همزمز  اـه  بـل  ماـمت 

.دراد نامیا  دنویپ  نیا  ینمی  شوخ  هب  قشع ، اما  دش ؛ دهاوخ 

ینابرهم ات  دنا  هدمآ  هناقـشاع  ود  نیا  .تسا  هتفرگ  لکـش  يدبا  ینامیا  رب  يراهب ، دلوت  نیا  ًالـصا  .دراد  نیقی  شا  یکرابم  هب  نیمز 
نیا ياشامت  هب  ار  ادخ  ات  .دننک  میـسقت  مدرم  نایم  نان ، هنابـش  ياه  هسیک  اب  ار  قشع  دننک و  زاجح  رهم  یب  ياهزور  رذن  ار  ناشیاه 

.دندنبب هشیمه  يارب  ار  روگ  هب  هدنز  نارتخد  ياهروگ  ناهد  ات  دنراذگب ، انیبان  يانیب  همه 
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.ار هدماین  ياسرف  تقاط  ياهزور  ینیگنس  دنشکب  شود  هب  مه  اب  ات  دنشاب ؛ مه  هاگ  هیکت  ات  دندمآ  قشع  مان  اب 

هب هیداب  ریگ ، سفن  مرگ و  ياهداب  ات  زاجح ، غاد  ياوه  رد  دننک  رـشتنم  ار  دنوادخ  یگناگی  ات  ادص  کی  دنوش و  یکی  ات  دنا  هدمآ 
.دننارذگب نیشنرداچ  ياه  هلیبق  هنیس  زا  ار  دنوادخ  يوب  همیخ  هب  همیخ  هیداب و 

يوب هدیصق  هب  هدیـصق  تیب و  هب  تیب  عرـصم و  هب  عرـصم  هملک و  هب  هملک  برع ، هناقـشاع  ياهرعـش  اه و  هنارت  ات  دندش  مه  قشاع 
هتخآ ياهریـشمش  زا  رتدنلب  یتح  دشکب ؛ دق  دورب و  الاب  نز ، شزرا  ات  دنداد  مه  تسد  رد  تسد  دننک و  یگدـنز  ار  قشع  تقیقح 

؛ دـنناشچب زاجح  هدزامرگ  ياهزور  هب  ار  یگدـنز  ياـکنخ  اـت  دـندمآ  مه  تسد  رد  تسد  .دـندوب  نوخ  يوب  هنـشت  هشیمه  هک  يا 
.دوب هدرک  شومارف  ار  یناگدنز  ینابرهم و  قشع و  يوب  دوب  اه  لاس  هک  ییاهزور 

یقلاخ یلع  / ینامسآ دنویپ 

.ار ینامسآ  دنویپ  نیا  دشک  یم  لک  نیمز  ار و  ابیز  قافتا  نیا  ددنخ  یم  نامسآ 

! برع ياه  ناتسلخن  دتمم  هلهله  تسازف  حور  هچ  هکم ! زورما  باتفآ  تسا  زیگنا  برط  هچ 

.ار دنیآ  شوخ  تلصو  نیا  دیوگ  یم  شابداش  یناراب  يا  هجهل  اب  کیالم ، ياه  مشچ 

نیمز تخت  جات و  یب  هاشداپ  هک  یـسک  اب  یکم ؛ نارجات  اب  هن  ینمی و  ناگدازهاش  اب  هن  اما  تسا ؛ زاجح  هکلم  جاودزا  بش  بشما ،
هک یـسک  اب  دـنک ، یم  عولط  زور  ره  وا  رادـید  عمط  هب  باتفآ ، تسوا و  تقلخ  هناهب  تانئاک ، مامت  هک  یـسک  اـب  .تسا  نامـسآ  و 

.دیمان َنیَملاْعِلل » ًهَمْحَر   » ار وا  دنوادخ 

لد یقیـسوم  چیه  دمحم ، يادص  زج  هک  يا  هناخ  درادـن ؛ کیالم  یگـشیمه  روضح  زج  یتنیز  هک  دـیآ  یم  يا  هناخ  هب  هجیدـخ ،
.دنا هتخود  نآ  شیالآ  یب  ناتسآ  هب  مشچ  نامسآ ، نشور  ياه  قفا  هک  يا  هناخ  دسانش ، یمن  ار  ینیشن 

.دنک یم  هصالخ  دمحم  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  .دوش  یم  ربمایپ  ناج  هجیدخ ،

.دوش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يادرف  ياه  مخز  مهرم  ات  دیآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هناخ  هب  هجیدخ  و 
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يریدن هیقر  / سدقم يداو 

.دنا بلطملادبع  میتی  هناخ  ناگدننک  فاوط  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  هلهله  دننازوس و  یم  دوع  ناگتشرف ،

يدابدنت چیه  هک  دوب  هتخیوآ  مکحم  نامسیر  مادک  زا  دوب ؟ هتسب  لیخد  زبس  هرجنپ  مادک  هب  رهش ، سورع  نیرت  تخبدیفس  هجیدخ 
کچوک یلگهاک  راوید  راهچ  يوس  هب  راید ، نآ  هناـخ  نیرت  لـلجم  زا  ار  وا  هبذـج ، مادـک  تشادـن ؟ زاـب  شدوصقم  هب  ندیـسر  زا 

؟ دناوخ یمارف 

رطاخ هب  ار  وا  رک ، روک و  نانز  هک  ماگنه  نآ  دوب و  هدرک  دـصر  يراوید  راـهچ  نآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  تخب  هراتـس  هجیدـخ ، يرآ !
يداو رد  تخاس ؛ دـهاوخ  اه  هناخ  ناشرهـش  میتی  هک  دنتـسناد  یمن  دـندرک ، یم  تمالم  شا  یگدـنز  زرط  شا و  هقیلـس  شباختنا ،

اه هتـشاد  هب  دندرک و  یم  هنامیپ  ناشاه  تسد  اب  ار  ناهج  هک  نانز  نآ  اوحلفت .» هّللا  ّالا  هلا  اولوق ال   » يادن اب  ملاع  ياه  بلق  سدقم 
دب کین و  شجنـس  رایعم  شدالوا ، -  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  هجیدخ -  دنزرف  دنتـسناد  یم  هچ  دندیزان ، یم  ناشاه  هتـشادن  و 

!؟ دوب دنهاوخ  ملاع 

ص:127

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش دایص  تداهش 

یناما مثیم  / غرمیس

یهاوخ اهر  تساه ، هداج  یگتسخ  هچ  ره  زا  .حبص  هدیپس  هب  دهد  یم  تراشب  نامسآ  يزیخ ، یمرب  باوخ  زا  هک  هلفان  ياهزامن  اب 
يوب .دنا  هدروآ  سای  دبس  دبـس  .تفرگ  یهاوخ  نوخ  هب  وضو  هک  نک  جارعم  تین  .دشخرد  یم  تا  یناشیپ  رب  صولخ  يرمع  .دش 

! دراب یم  قشع  نابایخ ، اه و  هچوک  رد  .تسا  هتفرگ  ندیزو  احیسم 

باوخ گنج  ياه  لاس  رد  هن  وت  ياه  مشچ  .يا  هدرک  هرود  ار  تلاسک  يا ، هدز  رود  ار  یگتسخ  يا ، هتفرگ  هرخـس  هب  وت  ار  گرم 
كاخ هب  وت  ياه  مدق  ریز  ناتـسدرک ،»  » ياه هپت  هک  یتشاد  تسد  رد  ار  مالـسا  قرب  .گنج  زا  سپ  ياه  لاس  رد  هن  دراد ، دای  هب  ار 

هن .ناتـسبات  رد  دیما  هحیار  ناتـسمز و  رد  دوب  قوش  هرارـش  تسفن  .دـیزرل  یم  نوتـس  هب  نوتـس  اه ، « یثعب  » همیخ كریت  دوب و  هداتفا 
، نمشد رگنس  رد  وت  مان  .تخانش  یم  ار  قشع  اهنت  وت  دوجو  .تشادن  يرثا  وت  رب  کی  چیه  امرس ، ياه  هنایزات  هن  امرگ ، ياه  نزوس 

بارحم یگدـنب ، بارحم  تشذـگ ؛ بارحم  رد  هرـس  کـی  تا  یگدـنز  .تخوس  یم  هک  دوب  شتآ  دـیراب و  یم  هک  دوب  شخرذآ 
.روضح
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نـشج هب  يا  هدش  هدناوخ  ارف  نشور ! تیاه  مشچ  هک  دنا  هدروآ  ربخ  .دچیپ  یم  ناویا  رد  داب  يادـص  یتسیا ، یم  هک  حبـص  زامن  هب 
روبع قشع  رهش  تفه  زا  وت  زونه و  تسا  هتـشذگن  هچوک  مخ  زا  .تسا  هتـساخنرب  یگدنز  ياه  يراتفرگ  باوخ  زا  رهـش  .تداهش 
.يا هدـش  غرمیـس »  » وت .دتـسرف  یم  دورد  تا  هدارا  يدـنلب  هب  فاق ، هوک  .تسا  هدـش  لماک  تا ، یگدـنز  ناـمک  نیگنر  .يا  هدرک 

! کیربت تا  هنایشآ 

! كرابم تتداهش 

يریما نیسح  / تشهب هرجح 

.دشابن ناقشاع  هویش  باوخ ، هک  دنز  یم  بیهن  مادم  انشآ ، ییادص  .تسین  لگ  رد  ندنام  بات  ار  لد  هچوک  یلاها 

ای سدـنهم  ای  یـشاب  رعاش  یـشک ، قشاع  ياه  هویـش  سردـم  ای  یـشاب  نامـسآ  ياه  هرجنپ  راجن  لقع ، ظعاو  ای  یـشاب  قشع  بیبط 
هب كالفا  ياوه  هاوخان  هاوخ  تسین ؛ یتبـسن  كاخ  اـب  ار  وت  دـشاب ، هدـش  دـلوتم  تشهب  ياـه  هرجح  رد  تلد  هک  هاـگ  نآ  یـشترا ،

.دنز یم  ترس 

نینکاس يارب  داهج ، ياه  هزاورد  .دـنک  یمن  دـس  ار  لد  هار  تیلوغـشم ، تیلوئـسم و  ریما ! تسا ! مهم  ندوب  البرک  تارطاخ  نکاس 
.تیمح نابحاص  يور  رب  هن  تسا ، هتسب  تیفاع  ياه  هناخ 

هار دیهـش  ریما ، .تس  « البرک ضرا  لک  اروشاع و  موی  لـک  ، » دـنا هتـشگ  میقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـیق  تقیقح  رد  هک  ناـنآ  يارب 
! ییالبرک ریما  كرابم ، تتداهش  دش ؛ البرک 
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تدحو هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنشراهچ

نیدرورف 1385  23

لوالا 1427 عیبر   12

Apr.12.2006

يدمحم سابع  / اه ماب  يادنلب  رب 

! مینک يرپس  ار  هدماین  ياهزور  شمارآ ، دادتما  رد  ات  نامب  نم  اب 

.تسوت نم و  ياه  ینابرهم  جاتحم  ایند ،

! دتفیب ادج  مه  زا  ام  ياهاپ  در  ادابم  ات  میراذگب ، ناشیاهنت  ادابم  ات  دننارگن  اه  هداج 

.تسوت نم و  دنمزاین  ناهج ، یتح  دنخبل و  شمارآ ، ینابرهم ، قشع ،

.تساجرباپ یناکت  نیرت  کچوک  یب  اه ، نافوت  یمامت  ربارب  رد  هک  راوتسا  میهوکشب و  یهوک  مه ، هناش  هب  هناش  ام 

.میناهج ناکدوک  نیرت  هنسرگ  ياهوزرآ  هلق  وت  نم و 

زیخرب ناتسراک ! مینک  يراک  ات  زیخرب  .دشاب  زاورپ  رود  ياه  باقع  هنایـشآ  نامیاه ، هناش  ات  نامب  نم  اب  يراوتـسا ! ياهزور  زار  يا 
«. میزادنارد ون  یحرط  میفاکشب و  فقس  ار  کلف   » ات مینک ، ریحتم  ار  ایند  ات 
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هناسفا هروطـسا  وت ، نم و  دـَناوت ؛ نم و  راودـیما  یلاخ ، ياه  تسد  زا  ییایند  هروشلد ، زا  ییایند  یـسپاولد ، زا  ییایند  ناـمب ؛ نم  اـب 
«. تسوت نم و  نارگن  یناهج  مشچ  ایلاح  « ؛ میا هتفگان  ياه 

.داب ناریو  شا  هناخ  میوشن  ام  وت  نم و  دهاوخ  یم  یسک  هچ   » میشاب ام  دیاب  .میشاب  مه  اب  دیاب  وت  نم و 

میاهنت موشن  ام  رگا  نم 

«. ینتشیوخ يوشن  ام  رگا  وت 

وت نم و  هک  اجک  زا   » زیخرب ردارب  يرآ ،

قرش رد  ار  یگچراپ  کی  روش 

«. مینکن اپرب  زاب 

وت نم و  هک  اجک  زا  ، » دناوخ یم  ار  ام  تلادع ، .تسام  راظتنا  مشچ  ایند 

«. مینکناو ار  نایاوسر  تشم 

مزیخرب رگا  نم   » .مینزب دایرف  اه  ماب  يادنلب  رب  ار  تقیقح  باتفآ  ات  زیخرب 

يزیخرب رگا  وت 

«. دنزیخ یمرب  همه 

! میزیخنرب هک  تاهیه 

منیشنب رگا  نم  »

ینیشنب رگا  وت 

؟ دزیخرب یسک  هچ 

؟ دزیتسب نمشد  اب  یسک  هچ 

یسک هچ 

نود نمشد  ره  هجنپ  رد  هجنپ 
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دزیوآ

دنیوگ یم  ار  وت  مان  اه  تشد 

« دنناوخ یم  ارم  رعش  اه  هوک 

دنام دش و  دیاب  هوک   » يرآ
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تفر دش و  دیاب  دور 

«. دناوخ دش و  دیاب  تشد 

دیاب ام  .تسا  سب  ندـیباوخ  ار  تلفغ  ياهزور  هزاـیمخ  مه ! تسد  رد  ار  ناـم  یناـبرهم  ياـه  تسد  دـنک  اـشامت  ناـهج ، اـت  زیخرب 
«. رهم هب  میهد  مه  تسد  رد  تسد  »

! دنام میهاوخ  اهنت  ینادرگرب ؛ يور  ادابم 

زا نخس  »

تسا یتسود  ندش  یشالتم 

«. رهم روآرورس  رادنپ  ندوب  ثبع  و 

.ناوخب ار  يدازآ  هشیمه  زا  رتدنلب  نم ، اب  نامب و  نم  اب  ایب ، نم  اب  راپسب ! نم  هب  ار  تیاه  تسد 

یقلاخ یلع  / یگنر کی  غارچ 

ییایور نشور  باتفآ  نیا  تسا  دنخبل  منرت و  اپ  هب  اترس 

ییاروها غارچ  وا  تسد  رد  دمآ  بورغ  ياهتنا  رد  يدرم 

شناج هدش  هتشرس  سفن  کی  زا  تسا  مالسا  قریب  ریز  هک  سک  ره 

ییاتکی مد  اب  تسا  هدش  اتکی  شدنوادخ  باتک و  هلبق و  نوچ 

هدیـشک تملظ  هایـس  رداچ  رب  ار  یتخب  کین  رون و  يـالوش  هک  ییاروها  یتاـملک  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  اـضف  نآرق ، شخب  حور  ياوآ 
.تسا

.دنهد یم  هیده  ربکا » هّللا   » اب هتشارفارب  ياه  هناخ  رب  ار  یگناگی  یگنر و  کی  غارچ  کیالم ،

، دـنناوخ یم  ار  ادـخ  مه  تسد  رد  تسد  هک  یناناملـسم  مکحم  ياه  مدـق  رب  نیمز ، درب و  یم  کشر  ار  ینـشور  همه  نیا  باتفآ ،
.تسا هداد  هیکت 

.دنور یم  دنزادنا و  یم  نیمز  رب  ار  هقرفت  ملع  نیطایش ، دنیآ و  یم  تدحو  غارچ  اب  کیالم ،

کیرات ياه  لد  هب  ار  دیشروخ  ادخ  يوس  زا  یلوسر  نوچ  دمآ ؛ رـس  هب  تشاد ، هناخ  نیمز  لها  ياه  هنیـس  رب  لهج  هک  يراگزور 
.دناوخارف دحاو  هلبق  کی  هب  ار  نانآ  دیشخب و 
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دنراذگب و زامن  وا  نوچ  دننک و  يوریپ  وا  زا  همه  ات  داتسیا  زامن  هب  هداجس  کی  رب  .درک  انـشآ  نییآ ، کی  اب  دروآ و  سدقم  باتک 
 . ...و دنورب  جح  هب  دنریگب و  هزور 

.دنهد هرابود  ینینط  ار  وا  هنارگدادیب  ياول  دنوش و  عمج  وا  قریب  ریز  ملاع ، نارادیب  مامت  ات  دادرس  تدحو  دایرف 

يدوبان لهج و  هایس  هرد  رد  ناگداتفا  يارب  ار  تیاده  نامسیر  تفرگ و  تسد  رد  اوقرفت » اعیمج و ال  هّللا  لبحب  اومـصتعا  و   » غارچ
.یکیرات ناگتفخ  دنیایب ، رون  يوس  هب  رگم  ات  درک  اهر 

يریما نیسح  / مه هنییآ 

.دنا هتخاس  ار  شا  هزاورد  نم  لد  ياه  هکت  زا  هک  يرهش  زا  يا ؛ هدمآ  نم  هاگن  زا  وت 

.دسر یم  ام  رهش  هب  شرس  ود  ره  هک  يرذگ  یم  يا  هداج  زا 

؛ میناملسم وت  نم و  .میتسه  نامنییآ  نطو  مه  وت  نم و  دنک و  یم  صخـشم  ناشنییآ  ار  اه  تلم  زرم  هک  یتسه  نم  رواب  نطو  مه  وت 
.دنتسکش هتسیاش  اهزرم ، دز ، رانک  دیاب  ار  اه  باجح  دیرد ، دیاب  ار  اه  هدرپ 

.درک میهاوخ  حتف  ار  اه  لد  روشک  ندوب ، مه  اب  تمیق  هب  وت  نم و 

هک تسا  ناـج  کـی  هصق  وت ، نم و  هصق  تسین ؛ دنورهـش  ود  هصق  تسین ، نطو  مه  ود  هصق  تسین ، ناـسنا  ود  هصق  وت ، نم و  هصق 
ار اه  بش  رگا  میزوسب ، مه  درد  هب  رگا  میهدارف ، شوگ  مه  يادن  هب  رگا  .تسا  يراج  هدنپت  بلق  درایلیم  کی  ياهدـبلاک  مامت  رد 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  ياه  هیآ  مینآرق و  نازابرس  ام  .میلد  کی  ناسنا  درایلیم  کی  ام  میهنن ، نیلاب  رب  رس  مه  زا  ربخ  یب 

ادخ لوسر  هریس  ياه  هراتس  زا  دیاب  دروخ ؛ یم  بآ  توبن  همـشچرس  زا  نامتیمح ، ناوراک  درذگ و  یم  نآرق  يدابآ  زا  نامهار  ام 
! مییوجب ار  نامهار  شنادناخ ، و 

زور يوه  ياه و  ، تمالک صولخ  رد  میوج و  یم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  هدیرب  ناتسد  وت ، ناتـسد  يامرگ  رد  ریگب ؛ ار  میاه  تسد 
.دیحوت تریصب  هب  ندیسر  ات  دندش  مه  ناردارب  راصنا ، رجاهم و  هک  هاگ  نآ  ار ، يردارب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دالیم 

هراشا

هبنشود

نیدرورف 1385  28

لوالا 1427 عیبر   17

Apr.17.2006

يدمحم سابع  / زاجح دیشروخ 

یم قشع  .زاجعا  رظتنم  ناهج ، تسا و  نابرهم  یتراشب  رظتنم  هنمآ ، .تسا  هدرک  قرع  زاجح ، یناشیپ  .دشک  یم  درد  نامـسآ ، مامت 
.يوش دلوتم  وت  دوش ؛ دلوتم  دهاوخ 

.دنا هدینش  ار  دیشروخ  زا  رت  گرزب  ییانشور  يادص  اه ، سوناف 

.دنوش دلوتم  وت  اب  ات  دنرظتنم  هناقشاع ، ياهرعش  .دنا  يدبا  یتلاسر  رظتنم  نالوسر ،

.دنکرابم ییاه  مدق  هار  هب  مشچ  زاجح ، غاد  ياهرازگیر 

.يردام ره  زا  رتزوسلد  دهدب ؛ ریش  ینابرهم  اب  ار  تندمآ  ات  تسا  هدمآ  همیلح 

میسقت شناکدوک  وت و  اب  ار  شا  ینابرهم  دنک و  باریس  شناکدوک  ریش  اب  ار  وت  تمحر  ات  تسا  هدمآ 

.دنک
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شتیلهاج ات  هتسشن  رظتنم  زاجح ، .دنزب  دایرف  زاجح ، ياه  هوک  رد  تدنلب  مان  ار  شا  یبرع  هوکش  ات  تسا  هار  هب  مشچ  بلطملادبع ،
.دنک كاخ  شیوخ  رد  ار 

.دنک نوزفا  تیاه ، یگنتلد  رب  ار  شیانگنت  هک  تسا  ییاهزور  گنتلد  بلاط ، یبا  بعش  هگنت 

...و رذوبا  لالب و  هیمس و  رامع و  رـسای و  اب  ادص  مه  ینزب ؛ دایرف  شیاج  ياج  رد  ار  مالـسا  هک  دشک  یم  ار  ییاهزور  راظتنا  هکم ،
دنکـشب دـشکب و  ریز  هب  ار  يزع »  » و لبه »  » و تال » ، » تیاه هناش  زارف  رب  تدوخ ، سنج  زا  يدرم  ات  تسا  هداتـسیا  هناقاتـشم  هبعک ، .

تمان دشاب و  تمالسا  يادن  يدانم  هبعک ، يالاب  رب  لالب ، ات  رـسارس ، یلهج  زا  دوش  یلاخ  ادخ ، میرح  ات  ار  یگنـس  نایادخ  تمرح 
.دنزب دایرف  هدش ، نابرهم  ناملسم  هزات  ناگدید  ربارب  رد  ار 

یمارگ وت  ات  دنک ، ناش  یشومارف  یشوماخ و  زیربل  تراشرس ، رون  ات  رظتنم  اه  هدکشتآ  تسا و  ندروخ  كرت  هدامآ  يرـسک ، قاط 
.دیآ یم  هک  یشاب  يا  هزجعم  نیرت 

رب هداتـسیا  لیئربج ، .ینک  ترجه  ییایب و  هک  تسا  رظتنم  خـیرات ، .تسا  هتـشادرب  ار  ارح  راـغ  هروشلد ، .تسوت  ندـمآ  تقو  تقو ،
.دوش زادنا  نینط  راغ  ناج  رد  وت ، نازرل  يادص  اب  نآرق ، ات  راغ  هاگرد 

.دناوت ندش  در  ندمآ و  رارق  یب  ناهج ، ياهرد  ناتسآ 

.تسا هدنام  هاگرد  رب  تا  يردپ  رهم  بات  یب  مالسلااهیلع ، هجیدخ  سنج  زا  ینز  هیسآ و  میرم و  زا  رت  نابرهم  يرتخد 

.دنک عولط  هنمآ  شوغآ  زا  زاجح ، دیشروخ  ات  دنک  یم  نازیوآ  هّللادبع  هناخ  فقس  رب  ار  شیاه  هراتس  یکی  یکی  نامسآ ،

یجنپ هجیدخ  / تراشب

.دش رطعم  نیمز  دیچیپ ، كاخ  هماش  رد  وت  يوب  ات 

.كاخ رب  دندروآ  دورف  میلست  رس  هنازجاع  اه  تب  تیاه ، ماگ  تبالص  زا  تخیر و  ورف  دیزرل و  دوخ  هب  ارسک  تندمآ ، اب 
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.راگدرورپ تمحر  هیلااهتنم  زا  يدش  يراج  وت  رون ! زا  يزیخاتسر  رد  يدمآ ؛ دورف  وت  ناهگان  و 

.تسشن راظتنا  هب  ار  نشور  يا  هدنیآ  تا ، ینابرهم  غیرد  یب  نایرج  رد  نیمز  و 

راظتنا مشچ  ار  تیاه  ماگ  نانشور  اه ، تشنک  اهرید و  اهدبعم و  .دندوب  هداد  هدژم  ار  وت  لیجنا  تاروت و 

، برغ ات  قرـش  زا  .یـشاب  َنیَملاْعِلل » ًهَمْحَر   » ات يدش  لزان  هیآ  هیآ  دنوادخ ، ینابرهم  زا  ینامـسآ ، قیاقد  تسادق  رد  یبش  وت  .دندوب 
.بیغ تشگنارس  هب  دفاکش  یم  ار  اه  یکیرات  هک  تسوت  یهلا  رون  وترپ  اج ، همه  كالفا ، ات  كاخ  زا  بونج ، ات  لامش  زا 

! دیلان دوخ  هب  هنازجاع  سیلبا ، دیچیپ و  تانئاک  تارذ  رد  تیاه  ماگ  يادص 

.دیسر دوخ  جوا  هب  تواخس  تمارک و  وت ، اب  .تسا  ناوارف  تمعن ، وت ، اب  .تسا  یگشیمه  تمحر ، وت ، اب  .یناهانپ  یب  هانپ  وت 

.تسا زاب  هرامه  هبوت  ياهرد  وت ، اب 

.تسا راکشآ  يراگتسر  هداج  وت ، اب 

.دوش یمن  مگ  اه  ناسنا  نایم  هاگ  چیه  ادخ  وت ، اب 

ات ار ؛ یقـشاع  مسر  ار ، نتـشاد  تسود  هویـش  يزومایب  ات  ار ، تلاهج  زاب  ناهد  يدـنبب  ات  ار ، اه  یتشز  نییآ  يزادـنارب  اـت  يا  هدـمآ 
! دمآرد فاوط  هب  قوش ، اب  هبعک  دمآ و  زاوشیپ  هب  هناقشاع  ارح ،»  » ار تندمآ  .ار  هدش  شومارف  تبحم  ینک  هدنز 

رد هکم  ياه  یمدرمان  ماحدزا  رد  یـشاب  نیما » دـمحم   » ات يدـمآ  .ار  تشهب  يروآ  یم  هیدـه  رون و  زا  ینایرج  ناـنوچ  يدـمآ ؛ وت 
! هتفر ورف  نایصع 

؛ راتفرگ كاخ  شوگ  رد  یناوخب  حتف  هیآ  ات 

؛ دوش ایوگ  وت  نذا  هب  اه  « رذوبا  » قطن دنوش و  میلست  وت  تبحم  راس  هیاس  رد  اه  ناملس  ات 

يارـس دـیحوت  اه ، « رامع  » اه و « لالب  » دـندرگ و نوفدـم  نامز  یـشومارف  ياه  هیاس  نیرت  قیمع  رد  اه ، « لهجوبا  » اه و « نایفـس وبا   » ات
.دنشاب قشع  يداو 

.دشابن یلاخ  ادخ  زا  نیمز  ات  يدمآ  وت 

ص:136

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدلاردب مظاک  دمحم  / ام لد  رد  هتسجخ  قشع  يا 

.دنرذگ یم  دنخبل  ریسم  زا  اه  هداج  .دوش  یم  لد  تماق  هدنزارب  رون ، ياه  سابل  .هتخادنا  لگ  ام  هنیس  رد  راهب ، زا  یمسبت 

: دوش یم  هدز  نامسآ  مرگ  ياه  يونثم  هب  نیمز  درس  تاقوا  زا  یلپ  .دوش  یم  يزیر  هیاپ  ون  زا  یگدنشخرد ، هچ  ره 

تسا نیلسرملا  متخ  دالیم  الد  »

تسا نیمز  رد  ینامسآ  غورف 

دمآ زوس  ْتملظ  رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ... 

« دمآ زور  ار  ام  يادلی  بش 

رد راشرـس ، يداش  اب  نامـسآ ، .دش  لزان  تراشب  زا  يراشبآ  .تسا  هدروآ  ور  ناسنا  تمـس  هب  یگدنبات ، هچ  ره  هک  داد  دـیاب  هدژم 
.دجنگ یمن  تسوپ 

.دنهارمه هلهله  اب  همه 

یم هتـسارآ  زبس  هب  ایـشا ، همه  .دنام  یم  دنزگ  یب  یقـشاع ، دنلب  يانب  دریگ و  یم  سنا  یتخب  شوخ  راگدـنام  يادـص  اب  یگدـنز ،
.دننک یم  تاهابم  شیوخ  ندوب  زبس  هب  اه  گرب  دنوش و 

.ناسنا ینشور  مشچ  يارب  دنیآ  یم  هتسارآ ، هدنبیز و  یتئیه  اب  دنوش و  یم  دلوتم  ناراب ، زا  ییوشو  تسش  رد  اه  هنیآ  رگید ، راب 

: دریگ یم  اوأم  راهب  يال  هبال  نارعاش ، ریباعت  دیآ و  یم  وا  .دیآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  هک  تسا  یتمس  هب  اه  هاگن  همه 

! وت رب  مالس  نیقی ، رون  يا  »

! وت رب  مالس  نید ، روحم  يا 

حبص تیآ  هریت ، بش  رد  يا  ... 

! حبص توارط  رحس ، رون  يا 

اه ناج  دیما  ار  وت  دنداد  ... 

« ام لد  رد  هتسجخ  قشع  يا 

.دریگ یم  ارف  ار  لد  مامت  طاشن ، روش و  شندمآ ، نمی  هب  دیآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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.نیمز ینامسآ  ياه  هولج  تسا  شیپ  رد  .تسا  هدنامن  يزیچ 

: دنیآ یم  ریز  هب  اه  تلزنم  ردق و  مامت  تسشن و  دنهاوخ  هبوت  هب  یلاشوپ ، ياهاعدا  چوپ و  ياهوهایه  مامت  دیایب ، وا  مان  یتقو 
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دنلالج هاگراب  ناناشن  هاش  »

دمحم ناتسآ  نانیشن  كاخ 

یتسه تمعن  يارس  نامهم  هب  تسه  ... 

« دمحم ناوخ  لیفط  مدآ ، ملاع و 

! تسا نکلا  وا  ییابیز  لباقم  رد  ردقچ  نامسآ ، ررکم  ياه  نیسحت 

.دنیشن یم  دوخ  گوس  هب  یگدرسفا ، هدرملد  گنر  دشاب ، وا  لامج  یتقو 

: درب یم  دای  زا  ار  تشهب  هاگتسد  تمظع  ناسنا ، دشاب ، وا  تکوش  لالج و  یتقو 

دمحم يور  نازخ ، یب  راهب  »

دمحم يوک  نادواج ، تشهب 

ار ناهج  رازلگ  تخاس  رطعم  ... 

« دمحم يوسیگ  رات  میمش 

.شرع ات  شرف  زا  دنوش ؛ یم  هدنز  لد  شنیرفآ ، زادنا  مشچ  هصق  زا  همه  دیآ و  یم  وا 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / اه ملق  تریح  ناهد 

.دوش یم  هتخیر  یتسه  رتفد  هب  رکب ، عولطرپ و  ياه  لزغ 

هاگن ایرد ! نامـشچ  هب  دشخب  یم  رون  ردقچ  یبآ ، نامـسآ  رد  لاب  کبـس  هدنخرف و  ياهربا  ندـش  مدـمه  يریگ ! مشچ  ییابیز  هچ 
.تسا هدش  عیزوت  اه  هدیدپ  مامت  نایم  لگ ، ناراب  زا  یمهس  هتفرگ و  ندیکچ  تقلخ  ِتخرد  زا  راد  هویم  قیاقد  نک !

: رگا لد  يا  وت  دیآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

نز رد  رب  هقلح  زیخ و  یقشاع ، »

« نز ربمیپ  نماد  رد  تسد 

.ار شیوخ  نیزاغآ  هطقن  دنیبب  ات  دوب  هتسشن  راظتنا  هب  شنیرفآ ،

هرامش 83 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسشن نایکالفا  نایکاخ و  اتمه ، یب  عمجت  نیا  رد  .شتمحر  میـسن  شخب  ناج  رـضحم  رد  دنا  هدمآ  اه  لگ  ریظن ، یب  نشج  نیا  رد 
: تایح تلع  يور  هب  ور  ییاج  دنا 

یتیگ هدیرفآ  وت  رهب  يا  »

مه ناگراتس  رمق و  سمش و 

« كالول  » ریما مما ، ریم  يا 

مرکا یبن  رشب ، رخف  يو 

تمایق ات  هدنز  وت  مان  يا  ... 

« مکحم رشح  هب  ات  وت  نید  يو 
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.راگدیرفآ نشور  تجح  هب  دنهد  یم  تداهش  نوزوم ، تسد و  کی  اه  ناهد  كانبرط ، ییامهدرگ  نیا  رد 

.وا نارک  یب  ياه  تلیضف  هب  دننک  یم  رارقا  مجسنم ، ادص و  کی  اه ، لد 

زا تسابیز ، رگا  دنیـشن ، یم  لد  هب  رگا  تقلخ  زیچ  همه  .دوب  وا  اـهنت  تاـیح ، نیـشن  لد  ياـه  تیب  شیارـس  هزیگنا  دـنناد  یم  همه 
: تسوا رطاخ  هب  تسوا ،

تس هدش  ربلد  نآ  زا  دراد ، وا  راسخر  ناهج  نیا  »

« دوب مرخ  نآ  زا  دراد ، وا  راونا  ناهج  نآ 

.تسوا ناتشگنارس  هراشا  رایتخا  رد  یتسه 

.دهد یم  قوس  دوب ، هداد  هک  ییاه  هدعو  هب  ار  اه  ملق  تریح  ناهد  تسخن  خیرات  دنا و  هدش  عمج  خیرات  درِگ  اه  ملق  اما  کنیا 

 . ...و ارسک  قاط  هواس و  هچایرد  سراف و  هدکشتآ  زا  دیسیونب  نونکا  تسا و  هداتفا  یتفگش  گرزب و  قافتا  هچ  دیسیونب 

ینامحر یناوج  اضر  مالغ  / ...ات دیآ  یم 

یناتـسمز هریت و  ياه  بش  لد  رد  هک  هتـسشن  راظتنا  هب  ار  يدیـشروخ  عولط  رارق ، یب  نیمز  دـجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  نامـسآ 
.دنیرفایب راهب  هکم ،

.دنهد یم  اه  هیداب  هب  ار  شندمآ  هدژم  اهداب ، دنا و  هتسشن  صقر  هب  میسن  ياپ  هب  اپ  ار  شروضح  رطع  اه ، ناتسلخن  اه و  لخن 

.ناربمایپ هلسلس  زا  هقلح  نیرخآ  تسا ؛ هداتسرف  نیرخآ 

.دنروآ راب  هب  نامیا  ياه  لگ  دننزب و  هناوج  هرابود  روک ، ياه  هنیس  رد  هدوسرف  ياه  لد  ات  دیآ  یم  وا 

.دریگب هرابود  یناج  نیمز ، هدوسرف  گنهرف  رد  يرادتناما ،»  » هژاو ات 

.دشاپب هکم  يزییاپ  ياه  هچوک  رد  ار  ادخ  رطع  ات 

.دیارایب دیحوت  فاوط  هب  ار  اه  لد  هبعک  ات 

.دنک هیده  راگزور  بلق  هب  ار  رون  دفاکشب و  ار  اه  یگریت  ات  دیآ  یم  و  ... 
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يریدن هیقر  / قشع ریرح 

دیآ یم  لیئربج  رپ  لاب و  يادص 

دیآ یم  لیا  شوغآ  هب  هام  تسا و  بش 

دروخ دهاوخن  كرت  نیا  زا  سپ  ریوک  بل 

دیآ یم  لیبسلس  فرط  زا  یقاس  هک 

دنتفا یم  كاخ  هب  نیغورد  ياه  ههلا 

دیآ یم  لیف  باحصا  هلان  يادص 

زودب قشع  ریرح  زا  ار  هرطاخ  سابل 

دیآ یم  لیصا  يدرف  وت  دزن  همیلح !

ددنخ یم  دعب  هب  نیا  زا  هنمآ  هاگن 

دیآ یم  لیدب  یب  يا  هزجعم  هک  ارچ 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دالیم 

يدمحم سابع  / ملع رادملع 

.ینک یم  لگ  تیدبا  ياه  تسد  يور  ناهگان  راهب ، لثم 

.تدنخبل ياه  هفوکش  زا  دنوش  یم  هناورپ  اه ، هلیپ  همه  .دوش  یم  دنخبل  رسارس  ناهج ،

هفوکش زا  رپ  ار  هچغاب  ياه  تخرد  ات  یشاپ  یم  اوه  رد  ار  تیاهدنخبل  .دندرگ  یمزاب  تیاه  سفن  رواجم  ياه  هنایشآ  هب  اهوتسرپ ،
.ینک

.دنازرل یم  ار  اه  ناتسمز  نیرتدرس  نت  تیاه ، سفن  یمرگ 

راهب زا  ات  دـنا  هداد  لوق  ناشدوخ  هب  اه  غاب  مامت  .دـنک  یم  مالـس  ناهج  ياه  هرجنپ  نیرتزاب  هب  ور  وت ، هناکدوک  ياه  مشچ  اب  راهب ،
! دوش ناشیبآ  ياهزاوآ  ندز  خی  ثعاب  دناوتن  یناتسمز  چیه  رگید  دیاش  .دنریگن  هلصاف  تندمآ 

.تسوت هناکدوک  نیریش  ياه  هیرگ  اب  ناهج ، ياه  لگنج  باوخ  زاغآ  .دنا  هتفر  ورف  یتخب  شوخ  زا  یهم  رد  اه  هچیرد  مامت 

.تسوت يابیز  ياه  مشچ  رادماو  ار  شا  ییابیز  اه ، هنیآ  رهش 

یب يایرد  ات  دنا  هتـسشن  هنـشت  ناهج ، ياه  ملق  مامت  .دش  دهاوخ  زاغآ  وت  ياه  شفک  زا  رفـس ، .تسوت  ياه  کشا  سنج  زا  ناراب ،
.دَناوت بل  ياهدور  رب  ندش  يراج  رارق  یب  تاملک ، زا  یناهج  .دننک  رشتنم  رطس  هب  رطس  هملک و  هب  هملک  ار  تمولع  نارک 
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.ینک یهار  اهنآ  اب  ار  تشناد  باتک ، باتک  ات  دَناوت  ندیسر  رارق  یب  رفس ، زا  هدناماج  ياه  نادمچ  مامت 

.دناکتب دناوت  یم  وت  ياه  تسد  نامیا  طقف  ار  اه  هنیآ  رابغ 

اه هرخـص  شود  زا  اهراشبآ ، دنوش و  رو  هطوغ  هم  رد  دـیپس ، نارتوبک  ات  ینک  یم  ناراب  قرغ  ار  هدـش  شومارف  ياه  هرد  هک  ییوت 
.دننک هفوکش  ربا ، رد  هتفر  ورف  ياه  هلق  نیرتدنلب  ات  اهراهب ، ریزارس و 

.دش دهاوخ  زاوآ  شوخ  ياه  هدنرپ  هنارت  نیرتابیز  تندمآ ،

بدا يوناز  ات  تسا  هدامآ  ناهج ، تسوت ! هنیس  رد  رو  هطوغ  يایرد  هنشت  ایند  هک  ینابرهم  رـسارس  يا  راذگب ، یتسه  هصرع  رب  مدق 
.وت عیشت  بتکم  رد  دنزب 

دهاوخ انشآ  باتفآ ، اب  ار  اه  هرجنپ  نیرتاهنت  ياه  مشچ  تا ، هناکدوک  ندمآ  هک  وت  رب  دورد  ملع ! رادملع  يا  نایعیـش ، يادتقم  يا 
.درک

.داد یهاوخ  یتشآ  نایعیش  اب  هشیمه  يارب  ار  یتسود  ملع و  نید و  قشع و  هک  ییوت 

نیدلاردب مظاکدمحم  / شناد بطاخم  رپ  رطع 

.دزو یم  هنیدم  تمس  زا  يا  هناقشاع  ياه  فینصت 

.دروخ یم  هرگ  تشهب  زا  یمیمش  اب  ناسنا ، ياه  هدنخ 

.تاظحل نامشچ  شیپ  دوش  یم  هدیچ  رعش ، زا  ییاه  نادلگ 

.تسا هداتفا  شناد  ياه  نابز  رس  رب  ییابیز » تئارق  نیمشش   » مان

ثیداحا هب  هک  ییاه  ملق  دوش ؛ یم  هزاـت  ملق  ناـج  شندـمآ ، اـب  .درذـگ  یم  ناـفرع  ياـه  لـپ  راـنک  زا  رطعم ، یمیـسن  نوچ  وا  ماـن 
! تفایرد ار  وا  ات  تفر  تفرعم  ياپ  هب  اپ  اما  دیاب  .دندنب  یم  لیخد  شرونرپ 

؛ تسا يراهب  ياه  لگ  نیرتزیوالد  سنج  زا  وا ، هاگشناد  .هشیدنا  لالز  اب  دش  هارمه  دیاب 

تلاح زورما ، .تسوا  تانایب  زا  يا  هشوگ  يرادـیب ، بتکم  يادـص  دـیآ و  یم  نوریب  وا  سرد  تاعاس  زا  ییاسراپ ، گنر  نیرتالاو 
رد هتفهن  دیحوت  شندـمآ ، اب  هک  دـناد  یم  بوخ  لضفم »  » .دـیآ یم  ییاناد  لزغ  تیب  ْهاش  هک : هدـش  دراو  شنیرفآ  مادـنا  هب  فعش 

.نامیا تاحفص  رد  دنوش  یم  يراج  یسدق  ياه  هژاو  همه  دیایب ، هک  وا  يرآ ! .دوش  یم  مهف  ْهمه  ایشا ،
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.دوش یم  رشتنم  هقف  رد  يواک ، فرژ  شناد و  زبس  ياه  سفن 

.تسا بطاخمرپ  رطع  دوخ ، شناد ، هک  تسا  مولعم  دنرفن ؛ دنچ  هرارز »  » لاثما دوش  هتفگ  تسین  مزال 

.دروخ یم  دنویپ  شدیواج  تایاور  هب  لد ، دیایب ، هک  وا 

.دیآ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نب  رفعج  نک ! هاگن 

يریما نیسح  / كولس دیع 

هدجـس رب  رـس  زاین ، هاگرد  هب  .میا  هدمآ  تفرعم  ییادگ  هب  هلماک ! مولع  بحاص  يا  تدلوت  زور  هنارکـش  هب  .تسا  بلط  هناهب  دیع ،
هعیـش ناگتـسبلد  يارب  تس و  یگدـنب  دـیع  لاس ، ياهزور  هک  راد  ینازرا  نامیاهزور  همه  رب  ار  یقیقح  نانمؤم  يداـش  .میا  هداـهن 

.تس يداش  هناهب  دوخ  یگدنز ، ترخآ و  هعرزم  رد  سفنت  يرفعج ،

نید نودـب  هفـسلف  ماد  هب  ندرک ، رکف  رورغ  ات  نک  نامیرای  .مییآرد  یگدـنب  تقیقح  هب  هک  نک  ناماعد  كاپ ! ياه  هدـیقع  يالوم 
! دنکن نامراچد 

هیلع نیـسح  تدج  هاگن  تبرغ  هب  تریح ! يداو  میقم  يا  .يدـناشک  بوشآ  رد  ار  ام  لد  نیمزرـس  هک  دـمحم  نیمزرـس  دـلوتم  يا 
، يدوب كدوک  هک  تقو  نامه  زا  تساجنآ ؛ وت  ياـپ  ياـج  رخآ  هدـب ؛ ناـمناشن  ار  تقیقح  برثی  هار  هک  میهد  یم  تمَـسَق  مالـسلا 

.يدیسر تماما  هب  هک  یتقو  يدش ، ناوج  هک  یتقو 

! هّللا لوسر  نبای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  مامت  يا  هدب ، هار  يرفعج  بهذم  دالیم  نشج  هب  ار  ام 
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ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  زور 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1385  29

لوالا 1427 عیبر   18

Apr.18.2006

يدمحم سابع  / دیواج ناترهم 

طخ هک  نات  خرس  نوخ  اب  یگدنز  تسـشن و  راب  هب  راهب ، دز و  هناوج  دیتشاک ، ناتیاه  گنفت  هلول  رب  هک  یکخیم  ياه  لگ  اب  قشع ،
.تفرگ نایرج  دش ، نهیم  ياهزرم 

.دنزومایب امش  زا  ار  يراگدنام  يدنلبرس و  هوکش  اه ، هوک  ات  دیدنام  راوتسا 

.تسش نارای ، ياج  هب  ناج  زا  تسد  دوش  یم  زونه  هک  دیداد  ناشن 

ناراب ار  یگدـنز  ناترورغرپ ، ياه  مشچ  زا  اهربا  دورب و  شوخ  باوخ  هب  ناتیاه  هناش  رب  رـس  نامـسآ ، اـت  دـیدنام  زوریپ  دـنلبرس و 
.ناتدوجو لالز  زا  دوش  باریس  نیمز  ات  دننک 

.دنیشنب هفوکش  هب  امش  هوکش  زا  قشع ، یناهج  ات  دنسر  یم  راهب  هب  نات ، ینابرهم  زا  رپ  ياه  تسد  رد  ناهج  قلعم  ياه  غاب 
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یم هک  ار  ینابرهمان  هچ  ره  دـیدرک  رپس  هنیـس  دـیدوب و  نتمهت  نانمـشد ، ربارب  رد  دـیدُش  يا  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياه  هوک  هتـشر 
.دنازوسب بوشآ  ياه  هلعش  رد  ار  نامیاه  هناخ  تساوخ 

.دوبن ناتیاورپ  یشتآ  چیه  زا  هک  دیدوب  ییاه  هناورپ 

.دیروآرد وناز  هب  ار  یشکرس  یناهج  ات  دیدش  راشبآ 

.نات ییاهر  زار  زا  دوب  ییاپدر  نیمز ، ناتیاه و  تشم  رد  اهایرد  دوب و  ناتیاه  لاب  ریز  نامسآ ،

! تماق دنلب  نادنلبرس  يا  دنلب ! هشیمه  ناتمان 

! راگدنام دنلب و  ناتمان  دیواج و  ناترهم 

! دنلبرس دیشاب و  هدنیاپ  دینادیهش ؛ نوخ  راد  ثاریم  هک  ادخ  نادرم  امش  رب  دورد 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ندمآ هرجنپ 

؛ دنک یم  باریس  ار  كانشطع  كاخ  نیا  تندمآ ، ناراب  هک  مشیدنا  یم  يزور  هب  منک و  یم  هاگن  ار  نامسآ 

لاـب رد  لاـب  ییآ ؛ یم  هک  يزور  هب  دـناوخ ، یم  نتـسیز  هب  ار  هدرملد  ياـه  هچوـک  نیا  تا  ییاحیـسم  ياـه  ماـگ  هک  يا  هظحل  هـب 
.ینکش یم  ار  اه  هلصاف  رمک  تا ، ینابرهم  ناتسد  اب  دیپس و  نارتوبک 

.تسا هدوسرف  ناج  ار  وت  یب  ياه  هنیدآ  تساه  لاس  دولآ ، كاخ  نیمز  نیا  گرزب ! ینامسآ  يا 

.دنا هدنام  هریخ  یقشاع ، ياه  هداج  رب  ار  تندمآ  ماف ، خرس  ینامشچ  اب  رظتنم  نامدرم  نیا 

.دنیوج یم  ار  وت  هاگن  يانشور  یکیرات ، همه  نیا  نایم  رد  هک  نک  ناشهاگن  نزب و  یکلپ 

.دنا هدنام  نادرگرس  ار  دنلب  یبآ  نیا  تنامشچ ، بونج  يوجو  تسج  رد  هک  تسا  یناگدنرپ  لاب  يادص  نیا  يونش ؟ یم 

؟ ییاشگ یم  یک  ار  تندمآ  ياه  هرجنپ  وگب  ام  اب 

؟ دیبات دهاوخ  دولآرابغ ، ياه  نابایخ  نیا  رب  تا  هرهچ  دیشروخ  زور ، مادک 

.درک یهاوخ  تمسق  تنارظتنم  نایم  رد  ار  تروهظ  خرس  بیس  دمآ و  یهاوخ  وت  هک  مراد  نامیا  نم 

رـشتنم زبس  ياه  هعمج  نیمز ، ياه  میوقت  .درک  یهاوخ  هایـس  ار  زییاپ  همه  نیا  راگزور  تا ، يراهب  ياه  سفن  اب  دمآ و  یهاوخ  وت 
زا ار  لدـع  ياه  هراتـس  نیمز ، نامجنم  تسارآ و  دـنهاوخ  ار  ناتخرد  ياه  هخاش  دـیپس ، ياه  كدابداب  اب  ناکدوک  .درک  دـنهاوخ 

.دنریگ یم  هلص  وت ، ناتسد 
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زا دـنیآ و  یم  زاورپ  هب  ار  تتلادـع  تمـس  رجاهم ، ناخرـس  هنیـس  .دوش  یم  کـح  اـهداب  شود  رب  تا  يریطاـسا  ماـن  ییآ و  یم  وت 
.دننک یم  هزات  ار  ناشرظتنم  يولگ  تروهظ ، ینارون  همشچ 

.دنک یم  تسار  رمک  دلاب و  یم  كربتم  ياه  سفن  رد  قشع ، ییآ و  یم 

هتسیاش تداعس  یلع  / زیربل وت  زا  یقایتشا  اب 

نیا زور ، نیمادک  .ینک  یم  رپ  يراهب  لوصف  یگزات  زا  ار  اه  هچوک  یـسر و  یم  هک  ار  وت  دـید ؛ دـهاوخ  زور  مادـک  رد  ار  وت  رهش 
؟ دنوش یم  زاب  وت  نارک  یب  تعسو  هب  اه  هرجنپ 

؟ دنکارپ یم  رهش  رد  ار  تیاه  سفن  يراهب  ياوه  دجسم ، ياهرد  دوش و  یم  تباجا  اه  هتسدلگ  ياعد  ناهگان ، زور  نیمادک  رد 

؟ دننک یم  اوجن  رهش  شوگ  رد  ار  تیادص  اه  نذؤم  زور ، نیمادک 

؛ دنا هدرک  مگ  ار  نامسآ  ياه  هار  اه ، مدق  نیا  دوش ! يراج  هتسب  ياه  لاب  رد  زاورپ ، تئرج  ات  هاوخب  تانیاک ! رد  ندز  رپ  ياوه  يا 
هب ار  اه  ناج  هچنآ  زا  زیرب  زیرب ؛ تفرعم  نوخ  اه  گر  رد  هد ! نتفر  يارای  ار  هدنام  ریجنز  رد  ياه  مدق  دنوش ! زاب  اه  هداج  ات  هاوخب 

یگـشیمه يایؤر  نیا  اب  هاوخن  میا ؛ هداد  تندمآ  يادرف  دـیون  ار  نامیاه  مشچ  ار ! ندـیپت  اه ، گر  رد  نک  قشم  دراد ! یماو  وپاکت 
! مینک سابل  نامیاه  هظحل  نایرع  رب  تسا ، هتفرگ  نامیاهرعش  يوب  الاح  هک  ار  كاخ  تمینیبن و  میدنب و  ورف  مشچ 

! دنک ساسحا  شیاه  کلپ  رد  ار  ندییور  هدرم ، كاخ  دنوش و  بآ  اه  ناتسمز  ات  هاوخب 

.دهدب یناکت  شیاه  هناش  هب  هدنام  رابغ  رد  رهش  رهش ، دنریگب و  يرگید  گنر  اهزور  ات  هاوخب 

زیربل وت  زا  یقایتشا  اب  متسیا  یم 

زیربل وت  زا  یقاتا  راوید  راچ  رد 

یناما مثیم  / دیما حبص  باتفآ 

یم اه  هراتـس  .دیآ  یمن  یـسک  مشچ  هب  باوخ  تسوت ، عولط  تبون  شیادرف  هک  یبش  .دنا  هدش  عمج  هناخ  راوید  تشپ  تناقاتـشم ،
.دشاب ینالوط  هک  تسا  فیح  یکرابم ، نیا  هب  یبش  دننزب ؛ ادص  ار  دیشروخ  ات  وس ، نآ  وس و  نیا  دنود 
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لاس اه ، هچوک  سپ  هچوک  .تسا  شیوخ  هلبق  نیمهدزاود  ترـسح  رد  نیمز  .دـشک  یم  راـظتنا  ار  شا  هتفر  داـی  زا  تلادـع  هناـمز ،
.یلاشوپ ياه  هرهچ  زا  رازیب  دـنا و  هنـشت  مدرم  .دـشک  یم  هزوز  داب  نابایخ ، رد  .دـنا  هدینـشن  ار  قشع  ياه  مدـق  يادـص  هک  تساه 

.نک عولط  .دنز  یم  مدق  رهش  رد  هنادازآ  غورد ، تسا و  ینادنز  هک  تساه  لاس  تقیقح ،

دیما حبص  باتفآ  يا  رب آ 

مریسا نارجه  بش  تسد  رد  هک 

.دنا جاتحم  وت  هاگن  ياه  هعشا  هب  هدیرپ ، گنر  ياه  هنوباب  هک  نک  عولط 

.یشاب هداد  باوج  یلاها  هداس  ياه  مالس  هب  ات  نک  زاب  ار  تا  هرجنپ  .نابغاب  ندماین  زا  بات  یب  اه  هچغاب  دنرارق و  یب  اهوب ، بش 

کی هک  هدنامن  ملاس  يا  هرجنح  اه ! مشچ  زا  درابب  ناراب  دنا  هتشاذگن  هک  تسا  يرید  دنا ؛ هتـشاد  هگن  تشحو  سأی و  رد  ار  اه  لد 
.یشاب هدرمژپ  ياه  لگ  رگج  رب  یمهرم  ات  نک  عولط  .دناوخب  رگید  راب 

هقلح سگرن  رود  ات  رود  اه ، هتشرف  .تسا  هتشاد  هگن  رارقرب  وت  هب  دیما  ار  نامسآ  ياه  نوتـس  .دنا  هدرب  امغی  هب  ار  اه  هچغاب  توارط 
هک داب  روک  اه  تسرپایند  مامت  مشچ  .وت  يارب  دـنزاسب  يرتسب  ناشیاه  لاب  زا  دـنریگب و  شود  هب  ار  تا  یناحور  هحیار  اـت  دـنا  هدز 

تراشب کیاکی  ناربمایپ ، .دنام  دهاوخن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  .تسوت  اب  ادـخ  ياه  تسد  دـنا ! هتـسشن  تا  یکدوک  نیمک  رد 
یسک .تسانعم  یب  نامیاه  بلق  تغل  گنهرف  رد  يدیمون  رگید  الاح  .تسا  هدیدرون  رد  ار  قافآ  تا ، هزاوآ  .وت  تماما  هب  دنا  هداد 

میدـقت وت  هب  هک  ّالا  رگید ؛ تسا  هدـنامن  یلد  .ییوت  اه  هتخوس  لد  یمرگ  لد  .نارگید  زا  دـش  دـهاوخ  زاـین  یب  دسانـشب ، ار  وت  هک 
.تسا هدش 

ما هدرک  میلست  وت  ياپ  هب  ار  مشچ  کی  »

ما هدرک  میوقت  بقارم  مه  مشچ  کی 

تمنیبب نآ  اب  هک  تسا  هدنامن  یمشچ 

« ما هدرک  میدقت  وت  هب  متشاد  هچ  ره  نم 

نیدلاردب مظاکدمحم  / راهب نیتسار  قنور 

دندومیپ نورق  ياه  هواجک 

 - نانک هلوره  - 

ار راظتنا  دتمم  ياهارحص 
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.دزوب تیادص  زا  یکربت  رگم  ات 
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ناکواکچ دندز  راج  و 

، ار نیدرورف  ضایف  رطع 

.نیتسار یقنور 

تنامشچ گنر  یب  ْناهج 

تساه تکمین  هزایمخ  يارب 

کلاس ياه  هچنغ  مناد  یم  بوخ 

دنسر یم  لگ  هب 

.تلادع هب  ناسنا  و 

! هرامه نوزوم  یگتسارآ  يا 

نیرفآ ْناراب  هنیآ  مسوم  يا 

.حالطصا رد  ِراهب  کنیا 

رادید يا  هعرج  قوذ  اب 

دناد یم  مه  خیرات 

هاگ چیه  هتساخنرب ، اشاح  هب  هک 

، نینچ رگا 

.وت یب  ياه  هلوغیب  رد  ایند  داب  مگ  هک 

؟ تسا هتشذگ  ام  رتفد  يور  زا  راهب  دنچ 

.یناد یم 

يرهاط دومحم  دیس  / ناینرپ تفاطل  هب 

! نسحلا نبای 
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مراد متشاد ، هک  يزارد  دیما  زونه  »

مراد متشاد ، هک  يزاین  وت  هرط  هب 

دنز هدرمش  سفن  مدوجو ، عمش  هچرگا 

مراد متشاد ، هک  يزادگ  زوس و  زونه 

يراد یتشاد ، هک  يزان  هولج  هک  ییوت 

« مراد متشاد ، هک  يزاین  دید  هک  منم 
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! همطاف رسپ 

.میا هدرک  مگ  ار  وت 

.میا هدرک  مگ  یهلا ، رطع  زا  راشرس  ِسفن  احیسم  يا  ار  وت 

نایمدآ ام  لاح  هب  فسأت  رازه  دنتسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  رظتنم ، ینامشچ  اب  شخبافـش ، یناتـسد  ترـسح  رد  هک  ینارامیب  هراچیب 
! میا هداد  تسد  زا  موش ، یتلفغ  زا  هتساخرب  ههقهق  رد  ار  نامیاقآ  هک 

! ظفاح نامارخ  کبک  ههقهق  نآ  يدید  »

« دوب لفاغ  اضق  نیهاش  هجنپ  رس  هک ز 

! اقآ

وت روش  هک  یناج  دپت و  یم  وت  قشع  هب  هک  یبلق  تسا : ناراب  يافـص  هب  منبـش و  توارط  هب  ناینرپ ، تفاطل  هب  خرـس ، لگ  ییابیز  هب 
.دراد

وت يوس  هب  هتشگ و  اهر  مسج ، زیچان  يانگنت  زا  وت  دای  هب  هک  یحور  تسا : تشهب  تیدبا  هب  غرمیـس و  جوا  هب  نامـسآ و  يادنلب  هب 
.هدمآرد زاورپ  هب 

! اه ییابیز  اه و  یبوخ  ماما  يا 

تراظتنا زا  تسد  هن  همه ، نیا  اب  دوب ، دهاوخن  مزاورپ  هگنالوج  غرمیس ، يا  تا  هصرع  هچرگا  میاشگ ؛ یم  لاب  تیوس  هب  راووتسرپ 
.تسا رارق  یب  قشاع  کی  هفیظو  نیرتمک  ود ، نیا  هک  دنام  مهاوخ  زاب  تیوس  هب  زاورپ  زا  هن  تشاد و  مهاوخرب 

.نابرهم یهاگن  اب  هداشگ و  یناشیپ  شخبافش و  یناتسد  اب  ییآ ؛ یم  هک  مناد  یم  همطاف ! رسپ 

.ندرم هنوگچ  ندوب و  هنوگچ  نتسیز ، هنوگچ  زا  نشور  يریسفت  اب  راگدرورپ و  يوب  زا  راشرس  يرطع  اب  ییآ ؛ یم 

.یناشنب هفوکش  هب  ار  اه  ییانشور  اه و  ییابیز  اه و  تلیضف  ناج  همین  لاهن  ات  ییآ  یم 

دز یهاوخ  هرگ  نامسآ  هب  ار  نیمز  دیچ و  یهاوخرب  اه  بل  زا  تسا ، مانشد  هچ  ره  تخیر و  یهاوخ  رون  ناماه  گر  هب  ییآ و  یم 
.درک یهاوخ  انشآ  ناگراتس  اب  ار  ناینیمز  و 

تمراپس یم  ادخ  هب  رظن  زا  بیاغ  يا  »

« تمراد تسود  لد  هب  یتخوسب و  مناج 
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يدیما نینبلا  ما  / تلادع دنزرف 

...تسا يرگید  ياج  یگدنز 

.دنک یم  سفنت  ار  وت  ياه  ماگ  رابغ  هک  تسا  ییاج  یگدنز 

.دراد نایرج  وت  ياه  مدق  ریز  یگدنز 

؟ میوگب هچ  ...میتسه  ام  هک  اجنیا 

...اما دور ؛ یم  دیآ و  یم  یسفن  تسه ، نامسآ  تسه ، یگدنز 

.مه دایرف  تسه و  مه  نایصع  تسه ، مه  ملظ 

! میا هدنکفا  شیوخ  يور  هب  ار  ناماه  هیاس  میباجح و  همه  هک  غیرد 

«. میشیوخ ياه  هیاس  همه  ام   » .تسا هدیسر  ییانیبان  زرم  هب  تسا ، روک  میوگن  رگا  كاردا  مشچ  دنیب و  یم  رس  مشچ  اجنیا 

.دنشک یم  یتسه  خر  هب  ار  دوخ  تایفشک  دنفاکش و  یم  ار  یتسه  زومر  زا  يزیچ  زور ، ره 

! میا هتشاد  دیدج  یلسن  هب  یشهج  ولج و  هب  یماگ  هک  مینک  یم  ریسفت  هناراگنا  هداس  هچ 

.شیوخ تلاهج  بادرگ  رد  میا  هدیرپ  هک  اسب  هچ 

! میناد یمن  چیه  یلو  اه ، نارک  یب  زا  نامزیچان  ياه  هتسناد  هب  میلاب  یم  و 

.مینک انرک  قوب و  رد  ار  لهج  هک  تسین  دایرف  همه  نیا  هب  يزاین 

.مینک یشکرس  مینزب ، لوگ  ار  دوخ 

.تسا سفن  یگنت  راچد  اجنیا  یگدنز 

؛ دوش كربتم  وت »  » دای اب  هک  دیامن  یم  خر  یماگنه  یهلا ، هیده  نیا  میلست و  تفرعم و  تسا و  تیناسنا  یگدنز ،

.ینک همجرت  میلست  نابز  هب  ار  یتسه  ییایب و  یشاب و  وت » »

.تانیاک لیدب  یب  هرمث  تقلخ و  ياهب  نارگ  هریخذ  نیمز و  رد  يدنوادخ  هعیدو  وت » »
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اب نک و  عولط  یتسه ، هک  اج  ره  زا  .شیوشترپ  نیقی  ضحم و  ینامیا  یب  نرق  نیا  رد  باـیرد ؛ ار  نرق  رد  هدـشمگ  ياـه  ناـسنا  اـم 
شومارف تلاسر  نک و  رادیب  ار  نام  هتفر  باوخ  هب  ترطف  دوخ ، یهلا  هبذج 

! روایب نامدای  هب  ار  نام  هدش 

! بایرد ار  ام  میوش ، راچد  نارسخ  هب  هکنآ  زا  شیپ 

! ضحم تلادع  دنزرف  يا  .نک  اپرب  تلادع  زیخاتسر 

 . ...درذگ یم  هچ  وت  رب  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت  ینیب و  یم  یناد و  یم 

، لطاب دـنمتردق  ياه  هجنپ  درب و  یم  لـیلحت  هب  ار  ناشرگرادـیب  ياـه  قمر  نیرخآ  خـیرات ، ربج  هتفر  هتفر  هک  ار  ینارظتنم  باـیرد 
.دراشف یم  رتشیب  رتشیب و  زور  ره  ار  ناش  یهاوخ  تلادع  هرجنح 

دنمتداعس مظعا  / نامسآ مشچ  رد  مشچ 

.مناوخب هبدن  مور  یم  دیآ ، یم  هک  هعمج 

.دنراد نتسیرگ  ياوه  هک  ییاه  مشچ  هب  مراپسب  لد  مور  یم 

؛ دنام مهاوخ  رظتنم 

.نامسآ مشچ  رد  مشچ 

: میوگ یم  هوکش  هب  مراب و  یم  هراتس 

؟» نیسحلا نیا  نسحلا و  نیا  »

؟ زاجح لوسر  دنزرف  تساجک 

؟ هدز نایغط  ياه  نیمزرس  حتاف  راوس  تساجک 

؟ هاچ یمخز  يولگ  هتسکش و  يولهپ  مهرم  تساجک 

؟ اه هزین  رب  هتشارفارب  ياهرس  هراپ و  هراپ  رگج  دایرف  تساجک 

.دسر یم  نارکمج  هب  هک  ینابایخ  هب  مراذگ  یم  رس  هدایپ  دیآ ، یم  هک  هعمج 

؟» هعلاطلا سومشلا  نیا  : » میوگ یم  لد  رد 
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! اقآ
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؟ وهایهرپ هریت  ياه  نابایخ  نیا  تشپ  زا  دروآ  یم  رب  رس  تدیشروخ  زور ، مادک 

؟ ار ناهج  ياه  غاب  هچوک  میدنبب  نیذآ  زور ، مادک 

؟ دیاین وا  دیایب و  نازخ  راهب و  یک  ات  هلاس ! رازه  هنهک  ياه  میوقت  يآ 

؟ تساه لاس  نیا  میوقت  گرب  مادک  شندمآ ، زور 

! اقآ

؛ دناد یمن  یسک 

.دشاب تندمآ  زور  هعمج ، نیمه  دیاش 

.منک هبدن  ار  میاهدرد  مور  یم  دیآ ، یم  هک  هعمج 

هتسیاش تداعس  یلع  / هراتس

يزور هی  نش  یم  هدنرپ  امدآ 

ننک یم  ادیپ  ونومسآ  نر  یم 

دیپس ياربا  لاب  ور  ننیش  یم 

ننک یم  اشامت  ُرود  يارهش 

ام ياه  هچب  بیج  وت  يزور  هی 

ینیب یم  ونومسآ  ياه  هکیت 

ینک یم  او  ونوشقشم  رتفد 

ینیب یم  ونومسآ  ياپدر 

هسر یم  یتسد  هی  ازور  نیا  نگ  یم 

سانپ یب  يالد  شزاون  هک 

نومسآ ياجک  زا  منود  یمن 
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سادخ ياتسد  هک  منود  یم  اما 
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نگ یم  منوماه  هیاسمه  ازور  نیا 

ندید ونوراب  باوخ  نوشاه  هچب 

ننوراب راهب و  لها  هک  انوا 

ندید ونوا  اه  هداج  وت  زا  نگ  یم 

نیرادرو ونوت  هراتس  اه ! هچب 

سامدآ مومت  مهس  نومسآ ،

؟ همک ام  يابل  مهس  هگ  یم  یک 

سام لام  هنارت  سام ، لام  هدنخ 

هسر یم  یتسد  هی  ازور  نیا  نگ  یم 

سانپ یب  يالد  شزاون  هک 

نومسآ ياجک  زا  منود  یمن 

سادخ ياتسد  هک  منود  یم  اما 

( ناراب  ) روپدمحا اراس  / يراگدای

! ما يراد  هدنز  بش  هناهب  نیرتهب  يا 

؟ ما يراپس  یم  سک  هچ  تسد  هب  ارم  نونکا 

جنر درد و  مخز و  مغ و  توکس و  همه  نیا  زا 

ما يراگدای  طقف  هنیس  هب  وت ، مان  دش 

! قشع باتفآ  يا  تندید  يوزرآ  رد 

ما يراز  گنهآ  دسر  نامسآ  هب  بش  ره 

دنام هریخ  هک  سب  زا  دش  دیپس  نم ، نامشچ 
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...ما يرآرد  مغ ، زا  هر و  زا  ییایب  دیاش 
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تسین دیما  ادرف ، هدعو  هب  ارم  رگید 

ما يرای  جاتحم  هک  هناخ ، هب  ایب  بشما 

یبیطخ يدهم  / ییآ یمن  ارچ 

ییادلی راظتنا  نیا  نم و  مه  زاب  و 

»؟ ییآ یمن  ارچ   » ...ررکم لاؤس  کی  و 

دربب ارم  یسک  دیایب  هک  ما  هتسشن 

ییالاب ياه  قشع  نیمه  يوس  تمس و  هب 

دیآ یم  هسامح  زا  درون  هلعش  مادک 

؟ ییایند مسج  هب  دزیرب  هلعش  رعش و  هک 

دمآ نم  باوخ  هب  يربا  تئیه  هب  یسک 

ییایرد هاگن  اب  ارم  درک  زبس  و 

هناورپ جوف  جوف -  شرظتنم  هرامه 

ییابیز راهب ، شهار ، هب  مشچ  هشیمه 

قشاع ره  يارب  اجنیا  نک  زاب  ایب و 

ییادیش تمس  هب  ور  يا  هرجنپ  هرابود 

توکس هآ و  ضغب و  هب  اقآ !»  » ما هدرب  هانپ 

! ییآ یمن  منز ، یم  ادص  هچ  ره  هک  ار  وت 

ینابرق ههلا  / وت لایخ 

وت لامج  نسح و  تس ز  يا  همش  باتهم ،

وت لامک  فصو  ز  باتفآ ، هدنامرد 
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غورف مک  مشچ  نم و  و  ربا » تشپ  دیشروخ  »

! وت لاصو  منیبب  باوخ  هب  رگم  رگید 

قشع يارس  تبرغ  تشگن ز  نوخ  هک  یمشچ 

؟ وت لالز  مشچ  ز  بیصن ، درب  یم  یک 

وت ياوه  رد  نامز  نیمز و  دش  هدنز  مه 

وت لاح  هب  کیالم  درب  یم  کشر  مه 

؟ يا هرطق  هب  دجنگب  هام  يور  سکع  یک 

وت لایخ  اب  ناج ! لد و  يا  میشوخ ، لد  ام 

يدوریج مظاک  / یقرشم باتفآ 

نک روهظ  اه ! لد  هبعک  شوپزبس  يا 

نک روبع  تبیغ  هلق  دنت  بیش  زا 

تشک هصغ  ار ز  ام  وت ، يور  قارف  درد 

نک روبص  ار  دوخ  قشاع  راظتنا  مشچ 

تسام نآ  زا  ندیدن  بوخ  هانگ  دیاش 

نک روک  مشچ  ینشور  يارب  يرکف 

تدوخ ادخ ، ياضر  يارب  ایب  بش  کی 

نک رورم  ار  ام  هنیس  ياه  همانمغ 

رارق یب  ياه  لد  تولخ  هب  ایب  بش  کی 

نک رورس  رپ  تندمآ  قوش  ار ز  ناج 

ار هنیس  غاب  تندمآ  نمی  هب  لگ ! يا 
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نک روضح  رطع  توارط و  زا  زیربل 

تا هتسکش  ولهپ  ردام  ناج  هب  اقآ !

نک رود  هصغ  مغ و  يانگنت  ار ز  لد 
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نیسپاو ماش  ما ! یقرشم  باتفآ  يا 

نک رون  قرغ  ارم  دوجو  یکیرات 

ییوت ما  ییاهنت  رواب  نیشن  تولخ 

نک روهظ  اه ! لد  هبعک  شوپزبس  يا 

ینابرق ههلا  / ناراب ْنامسآ 

مناد یمن  نافوت ، نوچ  تساغوغ ، نم  بلق  رد  ور ، هچ  زا 

مناد یمن  نامرح ، ترسح و  نیا  رب  ربص ، زج  يا  هراچ 

لد رب  منز  یم  رس  نابرهم ! يا  وت ، دای  اب  نامز ، ره 

مناد یمن  نآ  ناج ، رد  هک  ای  لد ، رد  تسیچ  رس ، رد  تسیچ 

يدیبات ماه  بش  رب  باتهم ، نوچ  هک  مدید  یم  باوخ 

مناد یمن  نابات  ار ، حبص  تهام ، يور  غورف  یب 

کیرات یتولخ  نوچ  نم  یتسه و  ینشور  عولط  وت 

مناد یمن  ناهنپ ، ام  مشچ  زا  يا  هدیدرگ  ور  هچ  زا 

یناراب رت ز  ینامسآ  وت  متسه و  ینیمز  نم ،

! مناد یمن  ناراب ؟ ْنامسآ  لد ، دوش  یم  يزور  هآ !

( رحس ) ینیسح نسحدمحم  دیس  / اعد تسد 

ار اه  هلصاف  نیا  مدمآ  ملد  ياپ  اب 

ار اه  هلگ  میوگب  وت  روضح  شاف  ات 

تسین امش  يادنلب  هب  میاعد  ناتسد 

ار اه  هلصاف  همه  رادرب  نک و  یفطل 
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میشیوخ مگ  رد  رس  هک  میفالک ، لثم  ام 

ار اه  هلسلس  نیا  وت  تسد  دنک  زاب  ات 

تس یقاب  هلحرم  دص  ود  ضیف ، هقراب  ات 

! ار اه  هلحرم  مربب  نایاپ  هب  شاک  يا 

زاب ما  هدمآ  لیخد  هک  ملاؤس  راشرس 

ار اه  هلئسم  همه  ِروک  هرگ  اشگب 

میلاصو يانمت  میروش و  هچراپ  کی 

! ار اه  هلوره  نیا  دنک  تباجا  شاک  يا 

یتنج ناویک  / راظتنا

اه هعمج  مامت  زا 

يا هدنام  وت  اهنت 

اه نرق  ياپ  هب  اپ  هک 

ار اه  هدوت  یساپسان 

ینک یم  رورم 

ییآ یمن 

ییآ یمن 

هچراپ کی  اه  هنیک 

ار تلسن  نیرتهب 

دنا هتفر  هناشن 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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